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BAHIA E SERGIPE: R$ 3,50
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FIM DE ANO Desconfiar é a principal regra que consumidor deve adotar

Temporada de
compras requer
atenção a fraudes
A geração de novos postos de
emprego formal, a volta dos
eventos sociais e o início da
recuperação da economia
devem estimular o baiano a
consumir mais neste fim de
ano – a expectativa para de-
zembro é de crescimento de
5% em relação a 2020. A tem-

porada de compras, que teve
início com a Black Friday,
chega acompanhada de um
conhecido alerta: se o des-
conto parecer bom demais,
duvide. Desconfiar é a prin-
cipal regra das compras. O
aumento da demanda eleva
também o número de pro-

blemas e reclamações, que
vão do preço à propaganda
enganosa e questões envol-
vendo prazos de entrega. A
orientação é pesquisar, com-
parar, ouvir quem já com-
prou, verificar a reputação
de quem vende e fugir do
consumo por impulso. A4

“Fique alerta
com descontos
que são muito
agressivos”
GUILHERME DIETZE, consultor

Palmeiras
supera
Fla e pinta
América
de verde
pela terceira
vez B8

Pablo Porciuncula / AFP

PHYGITAL

Consumo
que associa
online e
presencial
é tendência
Adaptações impostas pela
pandemia ampliaram as pos-
sibilidades de vendas do va-
rejo, e um dos caminhos a se
consolidar é o que associa co-
mércio online ao ambiente
presencial, modalidade co-
nhecida como “phygital”. B4

PRECAUÇÃO

Camaçari suspende
eventos públicos
até março de 2022

ELEIÇÕES 2022

João Doria vence as
prévias do PSDB e vai
disputar Presidência

CINEMA
Filme Cravos
investiga as
relações e
conflitos
íntimos da
família Cravo C1

CORONAVÍRUS

Países da Europa
confirmam casos
da variante
Ômicron B6

DE OLHO NA SAÚDE

Surto de Covid-19
no Roberto
Santos deve
servir de alerta A7

OPINIÃO \ LEITOR

LOURENÇO MUELLER

“Aleixo Belov deu
um presente para o
Centro Histórico de
Salvador e a Bahia” A2

YVETTE AMARAL

“Há defasagem entre
progresso científico
e a qualidade de
vida do idoso” A3

“O empoderamento
das mulheres chegou
à OAB na Bahia” A2

CARLOS CARVALHO

SÉRIE B

Vitória sonha
com milagre
na rodada
derradeira B7

ANO 110 / Nº 37.470

UM JORNAL
DE OPINIÃO

FECHAMENTO: 21H35

ESPAÇO URBANO
Iniciativas
valorizam arte
a céu aberto
na capital 1/2

WEBSÉRIE
Desvelando Salvador
revela a paixão de sete
pessoas por seus bairros 7

Reprodução

Página relembra edições
mais marcantes e especiais

ANIVERSÁRIO
Retrospectiva
de edições
celebra dois
anos da Coluna
Anota Bahia
em A TARDE C2

A Prefeitura de Camaçari, na
Região Metropolitana de
Salvador, determinou por
decreto a suspensão de
eventos públicos entre de-
zembro deste ano e março

de 2022. Ficam cancelados o
Réveillon, a Feira Pôr do Sol
e tradicionais lavagens co-
mo as de Barra do Pojuca,
Monte Gordo, Vila de Abran-
tes, Jauá e Arembepe. A6

O governador de São Paulo,
João Doria, será o nome do
PSDB na corrida eleitoral à
presidência do País em 2022.
A votação das prévias para a
escolha do candidato foi en-

cerrada às 17h de ontem. Es-
tavam na disputa também o
governadorEduardoLeite(RS)
e o ex-prefeito de Manaus, Ar-
thur Virgílio Neto. Doria teve
53,99% dos votos. A8
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Monumento a
Zumbi dos
Palmares, na
Praça da Sé


