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LEGISLATIVO Texto-base retorna, agora, à Câmara, onde precisa de 308 votos

PEC dos Precatórios é
aprovada no Senado
por 61 votos a 10
O Senado Federal aprovou
ontem em segundo turno o
texto daPEC dos Precatórios,
com o placar de 61 votos a
favore10contrários.Apauta

precisava de, no mínimo, 49
votos. No mesmo dia, acon-
teceu a votação do primeiro
turno, que teve 64 votos fa-
voráveis e 13 contrários,

Felipe Iruatã / Ag. A TARDE

ELEIÇÕES

ACM Neto oficializa
pré-candidatura
Com uma versão repaginada do famoso jingle “ACM, meu
amor” e promessas de um governo descentralizado, o
ex-prefeito de Salvador ACM Neto lançou ontem oficial-
mente sua pré-candidatura ao governo da Bahia. Ao lado
de representantes nacionais do futuro União Brasil, Neto
deu o pontapé na campanha para o governo. A8

NOVA VARIANTE

Ministério
da Saúde
confirma
cinco casos
de ômicron
O Ministério da Saúde con-
firmou ontem cinco casos
da variante Ômicron no Bra-
sil – três em São Paulo e dois
no Distrito Federal. São qua-
tro homens e uma mulher,
todos vacinados contra a Co-
vid-19. Eles estão isolados e
pelo menos um apresenta
sintomas leves. B5

CRISE

Economia do
Brasil entra
em recessão
técnica

A economia entrou em re-
cessão técnica no Brasil ao
cair 0,1% no terceiro trimes-
tre de 2021, informou ontem
o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). B4

MÚSICA
Samba e
música
instrumental
voltam ao
Pelourinho C1

ARTES VISUAIS

Cau Gomez
participa de
residência
artística no
Sacatar A5

MERCADO

Convenção
da Ademi
é aberta
em Praia
do Forte

OPINIÃO \ LEITOR

CARLOS ZACARIAS JR.

“A história humana
é repleta de
episódios de
altruísmo” A3

AGENOR GORDILHO

“O objetivo
primacial da festa
carnavalesca é o
lucro” A3

“A variante ômicron já chegou ao Brasil e o
Planalto continua inerte” A2

CARLOS NEVILLE
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UM JORNAL DE OPINIÃO

Rafael Martins / Ag. A TARDE

ACM Neto lançou
jingle inspirado
em sucesso da
campanha do avô

Almir Santos/Divulgação

Gal do Beco: de volta

A abertura da 31ª Convenção
Anual da Associação de Di-
rigentes de Empresas do
Mercado Imobiliário (Ade-
mi-BA) ocorreu ontem, no
Tivoli Ecoresort, em Praia do
Forte. O evento conta com a
5ª edição do Fórum de Lí-
deres e Investidores do Mer-
cado Imobiliário. B3

além de duas abstenções. A
matéria retornará à Câmara
– onde precisa de 308 votos
–, já que teve seu texto al-
teradopelossenadores.Com

a aprovação, chancelada até
por parte da oposição, o go-
verno poderá destravar o pa-
gamento do Auxílio Brasil
de R$ 400, este mês. B2

X

GGGAAALLLOOO
FFFAAATTTUUURRRAAA
TTTÍÍÍTTTUUULLLOOO EEE
AAAFFFUUUNNNDDDAAA
OOO BBBAAAHHHIIIAAA
Tricolor abriu dois gols de
vantagem na Fonte Nova, mas levou
a virada diante da torcida. B7


