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COVID-19 Prefeito Bruno Reis reforçou sua intenção de realizar a festa; Rui Costa diz que não disponibilizará PM

Sem aval do Estado, Carnaval
de 2022 segue sem definição
A menos de duas semanas
da “data limite” para a de-
cisão sobre o Carnaval de
2022, o prefeito de Salvador,
Bruno Reis, reforçou sua in-
tenção de realizar a festa, en-
quanto o governador Rui

Costa informou que quem
optar pela folia sem o aval do
Estado não contará com as
forças de segurança. “Quem
realizar atividade na rua que
desrespeitaodecretonãovai
contarcomaparticipaçãodo

estado e da Polícia Militar.
Aviso a toda a população pa-
ra não se colocar em risco.
Nós não apoiaremos evento
desse tipo, que não respeita
a vida humana e a saúde do
próximo”, disse Rui Costa.

“Aviso para não
se colocarem
em risco”
RUI COSTA, governador

LEÃO DÁ VEXAME; CEDE EMPATE, PERDE
NOS PÊNALTIS E CAI NO NORDESTÃO B8
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FIM DE ANO

Nova
decoração
de Natal é
inaugurada
em Periperi
A Praça da Revolução, em Pe-
riperi, se tornou o primeiro
ponto de Salvador a receber
uma decoração especial de
Natal, com Casa de Papai
Noel, árvore com teto ilu-
minado, presépio, peças ins-
tragamáveis, entre outros
ornamentos. O novo cenário
foi inaugurado pelo prefeito
Bruno Reis ontem. A4

PRÉ-CAMPANHA

Ex-ministra
Eliana Calmon
disse que apoia
Sergio Moro

Após encontro em Brasília, no
Distrito Federal, a ex-ministra
do Superior Tribunal de Jus-
tiça, Eliana Calmon, disse que
vai atuar na “campanha” do
ex-juiz Sergio Moro à presi-
dência da República. B1

NEGÓCIOS

Grupo Boticário
inaugura Polo
de Beleza em
Camaçari
O Grupo Boticário está am-
pliando a produção e geran-
do empregos na planta de
Camaçari, na Região Metro-
politana de Salvador. A em-
presa inaugurou, ontem, o
Polo da Beleza Grupo Boti-
cário e apresentou planeja-
mento de expansão. B3

CINEMA
‘Cabeça de Nêgo’
demarca
militância
combativa C1

PANDEMIA

Bahia registra
recorde de
mortes naturais
em 2020 A4

NOVEMBRO NEGRO

Jovens ativistas
negras apontam
caminhos
para o futuro A6

OPINIÃO \ LEITOR

JOÃO LEÃO

“A Ponte
Salvador-Itaparica
será (...) indutora de
desenvolvimento” A3

CARLOS ZACARIAS JR.

“Temos o
Inep e um país
inteiro para
refazer” A2

“Não quero mais falar de política, não
quero mais tentar entender a política” A2

ACHEL TINOCO

BAHIA É DERROTADO PELO SPORT E
AFUNDA NA ZONA DE REBAIXAMENTO B7
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UM JORNAL DE OPINIÃO

Sport / Divulgação

Sport definiu a
partida com gol
de Paulinho
Moccelin

Botafogo-PB foi
buscar jogo que
parecia perdido
no Barradão

Na última semana, Bruno
Reis já havia antecipado que
a prefeitura não irá bancar a
festa no tradicional formato
de rua sem o apoio do Es-
tado."Em hipótese alguma, a
prefeitura irá fazer qualquer

evento sem a presença da
segurança pública. Se a po-
sição do governador for de
não disponibilizar a segu-
rança pública, não haverá as
festas nessa cidade", desta-
cou Bruno. A4

LEGISLATIVO

Senado aprova
tipificação de
injúria racial
como racismo

Por unanimidade, o Senado
aprovou ontem projeto de lei
que tipifica a injúria racial
como racismo. A proposta
prevê pena de multa e prisão
de dois a cinco anos para
quem cometer o crime. B2

Betto Jr. / Secom-PMS

A nova decoração inclui a Casa do Papai Noel, o presépio e a árvore com teto iluminado, que foi acionada ontem à noite


