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PENHORA Propostas pelo prédio do Arquivo Público, com lance mínimo de R$ 5 milhões, foram iniciadas ontem

Leilão da Quinta do Tanque
mobiliza instituições e políticos
Tombada desde 1949 pelo
Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional
(Iphan), a Quinta do Tanque
– ou Quinta dos Padres –,
imóvel que abriga o Arquivo
Público do Estado da Bahia

(Apeb), foi a leilão, colocado
para penhora em 2005 pela
antiga Bahiatursa em ação
judicial. As propostas foram
iniciadas ontem. Várias en-
tidadescriticaramavendado
conjunto arquitetônico do

século 16, na Baixa de Quin-
tas, antiga casa de repouso
dos jesuítas até meados do
século 18. Avaliada em R$
12,57 milhões, a Quinta do
Tanquetemlancemínimode
R$ 5 milhões. O assunto ga-

“Meu total
repúdio
ao leilão”
ALICE PORTUGAL, deputada federal

Ferry mais caro
Começou a valer ontem o aumento das tarifas do Sistema
Ferryboat em Salvador. Os bilhetes ficaram 10,72% mais
caros após a autorização da Agência Estadual de
Regulação de Serviços Públicos de Energia. A4

Olga Leiria / Ag. A TARDE
Capixaba fala
sobre boa fase
e diz que o
Bahia ainda
tem 8 finais B8

PANDEMIA

Sindicato
contesta
suspensão de
“passaporte
de vacina”
O Sindicato dos Audito-
res-Fiscais do Trabalho na Ba-
hia protocolou no Ministério
Público do Trabalho, repre-
sentaçãoqueacusadeincons-
titucionalidadeaportariaque
proíbe exigência de compro-
vante de vacinação. A6

ENEM

Funcionários
do Inep
pedem
demissão
em massa
A menos de duas semanas
da realização do Exame Na-
cional do Ensino Médio
(Enem), 29 funcionários do
Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep)
pediram exoneração. B5

MÚSICA
Festival de Jazz do
Capão volta este
mês em edição
online C1

BALANÇA COMERCIAL

Exportações
baianas
registram alta
de 20,4% B3

ORÇAMENTO SECRETO

Lira se reúne com
Luiz Fux para
tentar reverter
decisão B2

OPINIÃO \ LEITOR

MARTA RODRIGUES

“Maria Felipa e as
heroínas de Búzios
estão presentes na
nossa memória” A2

DILERMANDO CAMPOS

“Não podemos
concordar que
propriedades (...)
sejam invadidas” A3

“Nada de dar
dinheiro a
deputados” A2
AYRTON FARIA

NORDESTÃO

Portela revela
arrecadação de R$
50 mi para 2022 B7
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UM JORNAL
DE OPINIÃO

nhou as redes sociais, com
uso das hashtags #preser-
veOPatrimonioNacionalA-
peb #naoAoLeilaodaQuinta-
doTanquee#salveoApeb.Até
o fechamento, podia ser feito
um lance de R$ 6,48 milhões.

Políticos de diferentes mati-
zes ideológicas se manifes-
taram contra o leilão. O go-
verno disse estar “irmanado
na indignação manifestada
por instituições oficiais e da
sociedade civil”. A4

PANDEMIA

Bruno Reis diz que festas
dependem de Rui Costa
O Carnaval de Salvador, que
ainda não tem data confir-
mada, está na pendência de
um encontro entre as auto-
ridades da capital baiana e
do estado. Em evento de

inauguração da reforma da
IgrejaNossaSenhoradaSaú-
de e Glória, no bairro da Saú-
de ontem, o prefeito Bruno
Reis (DEM) disse que espera
encontrarcomogovernador

da Bahia, Rui Costa (PT), para
definir sobre o Carnaval e
festas de ano novo. “A nossa
expectativa é que a gente
possa chegar a uma defini-
ção”, disse. A6

LUTO
Morre, aos 67 anos,
Mário Mukeka,
figura icônica
da capital C2

Uendel Galter / Ag. A TARDE

O imóvel que abriga o Arquivo Público do Estado da Bahia, na Baixa de Quintas, foi a leilão, colocado para penhora em 2005 pela antiga Bahiatursa em ação judicial


