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Manaus volta a ser destaque na mídia
internacional por causa da pandemia
JANUARY ��, ����

A capital amazonense volta a ser destaque na mídia internacional. Nos

últimos dias, o cenário conturbado da pandemia em Manaus foi descrito

em imagens publicadas nos maiores jornais do mundo: ABC News,

Washington Post e Tne New York Times.

As fotografias ilustram o sepultamento de vítimas acometidas pela covid-

no Amazonas. Segundo dados do último boletim da Fundação de

Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), foram registrados  óbitos

no Estado, sendo  ocorridos na terça-feira () e  encerrados por

critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemológico ou laboratorial,

elevando para . o total de mortes. Este é o número mais elevado de

https://www.acritica.com/channels/manaus/news/manaus-volta-a-ser-destaque-na-midia-internacional-por-causa-da-pandemia


óbitos desde o dia  de abril de , quando foram registradas 

mortes.

Em uma das fotos, que foi destaque da página inicial do New York Times,

é possível ver os profissionais da funerária realizando o sepultamento ao

redor de diversas 

covas no Cemitério de Manaus.

O autor por trás das lentes é o fotojornalista amazonense Edmar Barros,

que atua no ramo há mais de  anos. Segundo Edmar, tem sido bastante

difícil registrar esses momentos nesta nova onda de sepultamentos.

“Esses dias não tem sido fáceis. Tem sido estressante, não tenho dormido

direito por esses dias. Essas imagens representam o que está acontecendo

em Manaus. O nosso trabalho é esse. Mostrar essa realidade dura e triste

que estamos vivendo novamente”, contou o fotógrafo.

Foto: Edmar Barros/Associated Press



Além de prestar serviços de fotografia para a agência internacional

Associated Press, Edmar também trabalha como fotojornalista freelancer

para outros veículos de comunicação regionais, nacionais e internacionais.

Edmar também foi um dos fotógrafos amazonenses que participaram por

meio de depoimentos do documentário “Cercados - A imprensa contra o

negacionismo na pandemia” produzido pela Globoplay e lançado em

dezembro do ano passado, em que foi apresentada a intensa rotina da

imprensa na cobertura da pandemia no Brasil.
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