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MOBILIDADE Com investimento de R$ 203 milhões, o novo trecho de 7 km envolve dois elevados

Ministério autoriza obra
do novo trecho do BRT

O prefeito Bruno Reis (DEM)
assinou ontem a ordem de
serviço das novas obras do
trecho 2 do BRT. Em evento
no Parque da Cidade, no Itai-
gara, o democrata disse que
o modal irá resolver uma sé-
rie de problemas.. “É uma
obra que vem para resolver
os problemas de mobilida-
de, infraestrutura e, princi-
palmente, melhorar muito o
transporte coletivo”, disse.
Cominvestimento daordem
de R$ 203 milhões, o novo
trecho de 7km envolve a exe-
cução de dois elevados, ma-
crodrenagem do canal do
Lucaia e do Camurujipe. A
assinatura da ordem contou
com a presença ministro da
Cidadania, João Roma (Re-
publicanos), e o ministro do
Desenvolvimento Regional,
Rogério Marinho (PL), den-
tre outras autoridades.. A4

Time de excelência
Três baianos foram selecionados para a final de uma premiação que contempla jovens entre 14 e 19 anos que desenvolvem projetos voluntários. Felipe Cerqueira
Carvalho, João Santos e João Vitor Silva Conceição estão entre os finalistas da 7ª edição do Prudential Espírito Comunitário. A4
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BAHIA
Após fracasso,
clube se desfaz
de diretores B7

UFC
Amanda defende
cinturão contra
venezuelana B8

UFC/Divulgação

MAU TEMPO

Cidades
afetadas
pela chuva
terão verbas
públicas
O ministro do Desenvolvi-
mento Regional, Rogério
Marinho, confirmou, on-
tem, que o governo federal
irá liberar recursos para aju-
dar as cidades afetadas pela
forte chuva no sul do estado.
O alto índice pluviométrico
baianos ilhados. A6

MEMÓRIA

Lola Suarez é
sinônimo de
inspiração
para colônia
espanhola

MÚSICA
Banda Os Gilsons
faz show amanhã
no Trapiche
Barnabé C1

PRÉ-CAMPANHA

João Roma não dá
pistas sobre
aliança com
ACM Neto A8

HISTÓRIA

Livro infantil do
Museu do Mar
conta a trejatória
de Aleixo Belov A4

OPINIÃO \ LEITOR

DIMITRI GANZELEVITCH

“Como pode um trio
de arquitetos passar
por cima do Bem
Público?” A3

MARLON MARCOS

“O Pelô Mundo Club
tem vocação
portuária,
cosmopolita” A2

“O desafio da
oposição é unir
forças e enfrentar
a desigualdade” A2
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UM JORNAL
DE OPINIÃO

SEM CONECTE SUS

Hackers ‘derrubam’ ConecteSUS
Um ataque hacker ao apli-
cativo Conecte SUS, do Mi-
nistério da Saúde, gerou
transtornos ontem a quem
viu desaparecer o compro-

vante de vacinação ou não
conseguiu acessar a plata-
forma. Na Bahia, houve di-
ficuldades para acessar ser-
viços públicos ou para viajar

- ontem foi o primeiro dia da
exigência do comprovante
de vacinação para utilizar o
transporte intermunicipal.
Sem conseguir exibir o Cer-

tificado Nacional de Vacina-
ção contra a Covid-19 no app,
a saída de quem não car-
regava no bolso a carteira de
vacinação foi apelar para a
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família. "Muita gente pediu
a familiares que mandas-
sem foto da carteira com da-
dos", diz o funcionário pú-
blico Celso Cerqueira. B4

Ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Bruno Reis na presença de ministro João Roma e Rogério Marinho

LITERATURA
Emiliano José
lança e-book sobre
luta de jornalistas
na ditadura C1

Amanda Nunes posa com
seus dois cinturões

Arquivo pessoal

Lola: vida marcada pela
arte e pela elegância

Luzdivina Seabra Andion, ou
Lola Suarez, antes de falecer,
pediu para a filha que suas
cinzas fossem espalhadas na
terra natal, Gaxate. Lola mor-
reu segunda-feira, aos 96
anos, e ainda inspira a co-
munidade espanhola. A7


