
FUNDADOR: ERNESTO SIMÕES FILHO

BAHIA E SERGIPE: R$ 2,50
OUTROS ESTADOS: R$ 5,00

Salvador, Segunda-feira,
22 de novembro de 2021

www.atarde.com.br
.

PANDEMIA Com a possibilidade de não realização do Carnaval de Salvador
pelo 2º ano seguido, entidades tradicionais estudam formas de sobrevivência

Blocos afros buscam
alternativas em
meio a incertezas

Ato pede folia responsável
Profissionais que atuam direta e indiretamente
no Carnaval de Salvador fizeram um ato público
na orla, ontem, defendendo a folia em 2022 A6

Rafaela Araújo / Ag. A TARDE

Bahia fica no
zero a zero em
casa e segue
na zona da
degola B7

Olga Leiria / Ag. A TARDE

OPINIÃO \ LEITOR

MARCOS PIMENTA

“Marco Regulatório
Trabalhista Infralegal
viola a nossa Carta
Magna” A3

CLÁUDIO ANDRÉ

“Se Roma quer ser a
3ª via, precisará atrair
aliados de Neto via
governo Bolsonaro” A3

“A TARDE fez uma
bela matéria sobre
a utilidade social
das rifas” A2

CARLOS ALBERTO S. QUINTELA

FÓRMULA 1

Hamilton vence e
segue na cola de
Verstappen B8

FECHAMENTO: 23H13

ANO 110 / Nº 37.464

UM JORNAL DE OPINIÃO

Tricolor
frustrou
quase 20 mil
pagantes

Rafaela Araújo / Ag. A TARDE

A indefinição do Carnaval
2022 em Salvador gera apre-
ensão no setor dos blocos

afros, o que tem levado ges-
tores a buscar ideias que ga-
rantam os desfiles, se a festa

for confirmada e, no caso de
cancelamento, possibilitem
o mínimo para evitar um

colapso. Blocos como Ilê
Aiyê,CortejoAfroeMuzenza
buscam alternativas. A4

EDUCAÇÃO

Enem 2021 tem primeiro
dia de aplicação de provas

AGRONEGÓCIO

Evento debate
importância
do bem-estar
animal
A Câmara Brasil-Alemanha
realizará, amanhã e quar-
ta-feira, um congresso on-
line sobre o bem-estar ani-
mal no agronegócio. B3

CÊNICAS
Festival Latino
Americano de
Teatro volta em
versão online C1

ENTREVISTA GERALDO JÚNIOR (MDB)

“Eu penso
grande,
quem me
conhece
sabe”
Presidente da Câmara de
Salvador, Geraldo Júnior
(MDB) diz que é “cedo” para
definir apoio do partido ao
governo baiano em 2022. No
plano pessoal, ele conta que
a pré-candidatura a deputa-
do federal “está posta”, mas
que “é possível sonhar com
outra posição”. B1

Raul Spinassé / Ag. A TARDE / 18.12.2019

Vereador Geraldo Júnior:
entrevista exclusiva

Com o menor número de
inscritos desde 2005, o Exa-
me Nacional do Ensino Mé-

dio (Enem) começou a ser
aplicado ontem. Confira a
cobertura em Salvador. A7

Candidatos do Enem chegando para fazer as provas
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