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COVID-19 Estratégia “‘Liberou Geral” tem o objetivo de ampliar a cobertura contra a doença

Vacinação é aberta para
todos acima de 12 anos

Salvador abriu a vacinação
contra a Covid-19 de 1ª e 2ª
doses para todo o público
baiano com 12 anos ou mais,
através da campanha “Libe-
rou Geral”. Já a 3ª dose está
disponível para indivíduos
com 18 anos ou mais. A sub-
coordenadoradecontrolede
doenças imunopreveníveis,
Doiane Lemos, explica que a
abertura se dá pela dispo-
nibilidade maior de vacinas
e pelo fato de Salvador ter
um trânsito grande de pes-
soas.“Foifeitaumaconversa
com a Secretaria Estadual
sobre essa possibilidade de
liberação de doses e a de-
cisão de abrir a vacinação foi
tomada com cuidado”, disse.
Em Salvador, 70 mil pessoas
ainda não tomaram sequer a
1ª dose. A4

“A decisão
de abrir a
vacinação foi
com cuidado”
DOIANE LEMOS, subcoordenadora

Talento da periferia
Com resiliência e criatividade, jovens comediantes negros das periferias baianas, como Enderson Cobra e os Gêmeos Fexação,
transformam o cotidiano de adversidades em laboratório para seus trabalhos, satirizam pautas sociais e caem nas graças do público. A6

Bahia conta
com torcida e
Gilberto para
bater Grêmio B7

VELAS

Ato público
presta
homenagem
às vítimas
da Covid-19
A Praça Senhor do Bonfim foi
palco de celebração com 600
velas em memória das víti-
mas daCovid-19. Oato reuniu
representantesde20colégios
católicos, numa homenagem
aos mais de 600 mil mortos
pela pandemia. A4

VAREJO

Black Friday
deve gerar
uma alta de
5,4% nas
vendas
A Black Friday, que movi-
menta o comércio por todo
o Brasil hoje, deve gerar um
aumento de 5,4% nas vendas
do varejo na Bahia. A esti-
mativa é da Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado da Bahia
(Fecomércio-BA). B4

ONCOLOGIA

Brinquedoteca
do HAM ganha
novo espaço
de leitura
Um novo espaço de leitura
foi inaugurado ontem na
brinquedoteca do serviço de
Oncologia Pediátrica do
Hospital Aristides Maltez
(HAM), com 850 livros, brin-
quedos e jogos. A6

NOVEMBRO NEGRO
Brown, Larissa
Luz, Criolo e
Alcione fazem
show na Concha C1

DIREITOS HUMANOS

Relatório traça
perfil de jovens
sob privação de
liberdade nas
Cases A4

LEGISLATIVO

Aprovado na
Câmara texto-
-base da MP do
Auxílio Brasil A8

OPINIÃO \ LEITOR

ARMANDO AVENA
“Quando um escritor
não pode decifrar
alguma coisa, ele
escreve sobre ela” A3

A. CARLOS DA SILVA
“A ironia machadiana
desdenha da crença
isolada, sublinha o
desencantamento” A3

“A crueldade tem
chegado a um nível
até de cegueira” A2
GRAÇA GOES

LIBERTADORES
Final com Verdão
e Fla confirma
Brasil no topo B8
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UM JORNAL
DE OPINIÃO
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Uendel Galter / Ag. A TARDE

Seiscentas velas
foram acesas em
frente à igreja
do Bonfim


