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Fogo na aeronave do Ibama
Helicópterro estava em aeroclube. Câmeras de segurança registraram o crime
DIVULGAÇÃO

> Manaus, AM

U

m helicóptero do
Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)
foi incendiado na madrugada de ontem, em Manaus
(AM). A aeronave estava estacionada no Aeroclube do
Amazonas, no bairro Flores.
Segundo a secretaria estadual de Segurança Pública,
câmeras de segurança registraram o momento em

que dois homens pularam o
muro do estabelecimento e
atearam fogo no helicóptero.
Quando os bombeiros
chegaram ao local, as chamas já tinham se espalhado
e destruído a parte dianteira da aeronave. Policias militares e civis também atenderam à ocorrência, mas
como o Ibama é um órgão
da União, as investigações
ficarão a cargo da Polícia
Federal, que já recebeu as
imagens captadas pelo sistema de vigilância.

Quando os bombeiros chegaram, o helicóptero estava destruído

Ministério do Trabalho tem corte de verba
> Brasília, DF

O Ministério do Trabalho
e Previdência foi o principal atingido em termos nominais pelos vetos do presidente Jair Bolsonaro no
Orçamento de 2022. A pasta levou uma tesourada de
R$ 1,005 bilhão do total de
R$ 3,184 bilhões cortados

do texto aprovado pelo Congresso. O valor corresponde
ainda a quase um terço dos
gastos discricionários que
o ministro Onyx Lorenzoni
teria para este ano, restando R$ 2,035 bilhões. Dentro
do ministério, o INSS foi a
unidade mais afetada, com
a perda de R$ 988 milhões
que seriam usados na admi-

nistração, gestão e processamento de dados.
O Ministério da Educação aparece na sequência,
com vetos que somam R$
802,629 milhões. O Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
perdeu R$ 499 milhões alocados pelos parlamentares
- mais da metade do corte to-

tal. O orçamento discricionário da pasta conta ainda com
R$ 23,265 bilhões.
Os vetos para o Ministério do Desenvolvimento Regional chegam a R$ 458,709
milhões, atingindo ações de
melhorias urbanas, saneamento e recuperação de bacias hidrográficas em todas
as regiões do país.

