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FOLIA Conselho é a favor de anúncio da festa; Bruno Reis quer adiar para viabilizar o evento

Comcar defende realização
do Carnaval em 2022
O Conselho Municipal do
Carnaval (Comcar) decidiu
deliberar pela realização do
Carnaval de Salvador em
2022. A decisão foi tomada
em assembleia extraordiná-
ria do órgão consultivo rea-
lizada ontem. O Conselho é
formado por entidades que

representam blocos carna-
valescos, associação de ca-
marotes, taxistas, estado e
município,sindicatosdeam-
bulantes e cordeiros, entre
outros. Mais cedo, durante
lançamento do Planejamen-
to Estratégico 2021-2024, o
prefeito de Salvador, Bruno

Reis, sugeriu que a festa pode
ser adiada, caso os indica-
dores da pandemia da Co-
vid-19 não permitam segu-
rança para realização em fe-
vereiro. Já o governador Rui
Costa disse que gostaria de
marcar seu último ano de
gestão com Carnaval, reco-

nheceu a legitimidade de
quem tem na festa a sua ati-
vidadeeconômica,masdisse
que não aceita ultimatos
quando se trata da vida hu-
mana. O presidente do Com-
car, Flávio Souza, explicou
que é necessário que o Car-
naval seja anunciado. A4

“A gente não
quer o Carnaval
a qualquer
custo"
FLÁVIO SOUZA, presidente do Comcar

Olhar sustentável
Alunos do Instituto dos cegos da Bahia (ICB) participaram ontem, pela primeira vez, de um mutirão de limpeza de praia em Salvador. A
expedição Voz dos Oceanos reuniu aprendizes e instrutores do ICB, o grupo de mergulho Fundo da Folia e a família Schurmann. A5

Shirley Stolze / Ag. A Tarde

Bahia perde
no Maracanã
em jogo
polêmico B8

Marcelo Cortes / Flamengo

ACADEMIA DE LETRAS

Gilberto Gil
é eleito
novo
imortal
da ABL
O cantor e compositor Gil-
berto Gil, de 79 anos, foi elei-
to ontem, com 21 votos, para
ocupar a cadeira de número
20 da Academia Brasileira
de Letras (ABL). Gil ocupará
a cadeira que ficou vaga com
a morte do jornalista Murilo
Melo Filho. B6

GESTÃO

Município
lança novo
planejamento
estratégico
da capital
A capital baiana pretende,
nos próximos quatro anos,
fomentar uma nova matriz
econômica prevista no Pla-
nejamento Estratégico de
Salvador 2021-2024, cons-
truído pela Prefeitura e lan-
çado ontem, pelo prefeito
Bruno Reis. B3

AUXÍLIO BRASIL

Sempre vai
ampliar
atendimento a
beneficiários
A Secretaria Municipal de
Promoção Social, Combate à
Pobreza, Esporte e Lazer
(Sempre) ampliaráo atendi-
mento aos beneficiários do
Auxílio Brasil, substituto do
Bolsa Família. A6

MÚSICA
Salvador ganha, a
partir de hoje, a
Casa do Hip-Hop
Bahia C1

TURISMO

ABIH
comemora
a volta de voos
Salvador-
-Buenos Aires B4

AGRONEGÓCIO

IBGE prevê
safra recorde
de grãos
no próximo
ano B5

OPINIÃO \ LEITOR

MICHELE DANTAS

“O UNFPA acredita
que as vozes das
juventudes são
essenciais” A2

RODRIGO OLIVEIRA

“Os problemas na
educação no Brasil
começam a nível
federal” B3

“Preservar o Pelô é
um gesto de amor.
Pelô vivo! Viva o
Pelô!” A2

CLARINDO SILVA

ELMINATÓRIAS
Brasil vence a
Colômbia e vai
à Copa: 1 a 0 B7

FECHAMENTO: 00H42

ANO 110 / Nº 37.454

UM JORNAL
DE OPINIÃO

LUTO

Deputado
João
Isidório
morre
afogado
O deputado estadual João
Isidório morreu ontem ao
se afogar na Praia de Lo-
reto, em Madre de Deus,
Região Metropolitana de
Salvador. O filho do de-
putado federal Sargento
Isidório passeava de bar-
co na Ilha dos Frades. A8
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João Isidorio tinha
apenas 29 anos

BENEFÍCIO

Bolsonaro
decide
prorrogar
desoneração
da folha B2

Divulgação

Gil ocupará a
cadeira que
pertencia a
Murilo Melo Filho

Nelson Almeida / AFP

Árbitro da
partida foi
decisivo no
confronto


