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COVID-19 Nove municípios registram casos; mortes foram de homem em Senhor do Bonfim e de tripulante de navio

Bahia registra 14 casos e duas
mortes pela variante delta

Com 14 casos e dois óbitos
registrados na Bahia, a va-
riante delta do novo coro-
navírus representa 14% das
últimas amostras sequen-
ciadas no estado. Foram 11
novos casos da cepa confir-
mados em cerca de 80 amos-
tras sequenciadas desde o
dia 26 de agosto, quando a
Secretaria de Saúde do Es-
tado (Sesab) informou os
três primeiros registros da
delta na Bahia. Casos já fo-
ram notificados em nove

municípios. As mortes fo-
ram de um homem em Se-
nhor do Bonfim e outro, tri-
pulante de um navio. A4

“A presença
dessas
amostras
acende alerta”
ARABELA LEAL, dir. do Lacen

Vitória tem
sequência
pesada na
Segundona B7

DIREITO & JUSTIÇA

Coluna traz novidades
da advocacia para os
profissionais da área

SALVADOR-ITAPARICA

Maragojipe
terá canteiro
de obras
da ponte

O maior dos três canteiros
de obras que serão implan-
tados para a construção da
ponte Salvador-Itaparica se-
rá instalado no distrito de
São Roque do Paraguaçu, em
Maragojipe. B4

INCLUSÃO

Abadef
celebra
hoje luta da
pessoa com
deficiência
A Associação Baiana dos De-
ficientesFísicos(Abadef)pro-
move hoje uma campanha
com mesa redonda no Shop-
ping da Bahia para lembrar o
21 de Setembro, Dia Nacional
da Pessoa com Deficiência.
“Vamos comemorar a luta”,
diz Silvanete Brandão, presi-
dente da Abadef. A6

LUTO
Rex Schindler, o ‘pai’
do Cinema Novo,
morre aos 99 anos C1

MP

Denunciado
servidor que
reprovou Festival
de Jazz no Capão B2

OPINIÃO \ LEITOR

DILERMANDO CAMPOS

“A insegurança
jurídica
impede
investimentos” A3

ALDERICO SENA

“Movimentos
Sociais
precisam ser
revitalizados” A2

“Em Itapuã, os fiscais estão fazendo um
trabalho belíssimo” A2

ROBSON MACHADO

LIBERTADORES
Palmeiras e Galo
iniciam luta por
vaga na final B8
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UM JORNAL DE OPINIÃO

VACINA

Pfizer anuncia resultados
positivos em crianças
O laboratório Pfizer/BioN-
Tech anunciou resultados
promissores de sua vacina
contra a Covid-19 em crian-
ças pequenas e espera obter

sinal verde das autoridades
reguladoras de saúde em
breve. As vacinas adminis-
tradas neste grupo contêm
uma dose menor. B6

Eleições na OAB-Ba e um
concurso de vídeos do Tri-
bunal Regional Eleitoral
(TRE-BA) para Tik Tok e Ins-
tagram sobre fake news es-
tão entre os assuntos abor-

dados na Coluna Direito &
Justiça. O ponto alto é a en-
trevista com a jurista Soraia
Mendes, que trava um de-
bate sobre as candidaturas
do STF. A7

MEIO AMBIENTE

Ação recolhe
300 kg de lixo na
praia em S. Tomé
de Paripe A5

Felipe Iruatã / Ag. A TARDE

Vacinação já
alcançou a faixa
de 13 anos

Uendel Galter / Ag. A TARDE

Presidente da
Abadef, Silvanete
Brandão lidera
luta por inclusão

Divulgação


