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COVID Vereadores cobram decisão de chefes do Executivo municipal e estadual

Câmara pressiona e
Rui recusa ultimato
sobre o Carnaval
Após a pressão dos verea-
dores da base governista na
Câmara Municipal de Salva-
dor sobre uma definição da
data do Carnaval, o gover-
nador Rui Costa disse ontem
que não aceita ultimato. Eles

pressionam os chefes do
Executivo municipal e esta-
dual para que cheguem a
uma resposta final sobre a
realização do Carnaval. Um
relatório elaborado com o
apoio de setores ligados à

festa aponta o limite máxi-
mo até segunda-feira, 15, pa-
ra a decisão, quando resta-
rão 100 dias para a data de
início da folia. O governador
Rui Costa (PT) disseque não
iria aceitar "ultimato" . A8

“O ‘prazo’ do
governo é o
da ‘doença’”
TEREZA PAIM, sec. de Saúde

Panetone solidário
As Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) lançou, na manhã de ontem, a campanha 2021 para vendas do panetone
Santa Dulce. A produção deste ano teve um aumento de 20% em relação ao ano passado. A4
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Leão faz 3 a 0
no Vasco e
renova a
esperança de
fugir do Z-4 B7

Rafael Ribeiro / Divulgação

SAÚDE

Hospital
Ana Nery
inaugura
novo
ambulatório
Um novo ambulatório, com
capacidade ampliada de
atendimento em 10%, e uma
unidade da Fundação de He-
matologia e Hemoterapia da
Bahia (Hemoba) foram
inaugurados, ontem, no
Hospital Ana Nery, no bairro
da Caixa D’Água. A unidade
de saúde é referência no es-
tado em procedimentos de
alta complexidade. A4

BRASIL

Produção
industrial
caiu em 9
dos 15 locais
pesquisados
A produção industrial caiu
em nove dos 15 locais inves-
tigados pela Pesquisa Indus-
trial Mensal (PIM Regional),
com a redução de 0,4% re-
gistrada na passagem de
agosto para setembro. As
quedas ocorreram no Ceará
(-4,4%) e no Amazonas (-4%).
Os estados de Goiás (-2,3%),
Mato Grosso (-2,2%), São Pau-
lo (-1%), Pará (-0,6%) e Santa
Catarina (-0,5%) tiveram re-
cuos mais intensos. B4

APOIO

Projeto
Solidário
Amigos
pede mais
doações
O Projeto Solidário Amigos
do Km 17 segue fazendo ar-
recadações para contemplar
famílias em situação de vul-
nerabilidade social no bair-
ro de Itapuã. Diante das di-
ficuldades, principalmente
por causa da pandemia, o
criador do projeto, Carlos Al-
berto Lima, pede mais doa-
ções de alimentos não pe-
recíveis e outros itens. A4

ENCONTRO
XII Jornada
de Dança da
Bahia começa
hoje no Teatro
Castro Alves C1

IMUNIZAÇÃO

Coronavac é
segura em
crianças, diz
estudo B5

CRISE HUMANITÁRIA

Centenas de
migrantes são
resgatados em
barco na Sicília B6

OPINIÃO \ LEITOR

AGENOR GORDILHO

“Estamos a observar
constante
desobediência desse
permissivo” A2

JOÃO B. ALMEIDA

“O demônio, na
corrida pela
sustentabilidade, é o
ser o CO2” A3

“Sou radicalmente
anti-homofóbico,
mais do que os
aproveitadores” A2

MAX MATOS

SÉRIE A

Bahia testa boa
fase contra o
Flamengo B8
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UM JORNAL
DE OPINIÃO

DIRETO DO
LEGISLATIVO

ENTREVISTA

Deputado
Prisco diz
que PMs são
‘escravos
modernos’
O deputado estadual Solda-
do Prisco (PSC) disse, em en-
trevista ao Grupo A TARDE,
queospoliciaismilitaresho-
je são escravos do tempo
moderno. Para ele, mesmo
com um “regulamento ar-
caico”, a maior conquista da
categoria é o respeito. B2
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Soldado Prisco: maior
legado é o respeito
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Organizadores do projeto buscam ampliar o apoio da comunidade com a doação de cestas básicas

De branco, Vitória
não deu chances
ao Cruz-Maltino
em São Januário


