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Salvador, segunda-feira, 4 de outubro 2021

BAHIA

Governo prorroga decreto com restrições
ATÉ O DIA 12 O decreto nº
20.658, que dispõe sobre
medidas de prevenção à covid-19, foi prorrogado pelo
governo da Bahia. A nova
publicação, divulgada no
Diário Oficial do Estado de
sábado (2), mantém as medidas da última atualização,
que continuarão válidas até
o dia 12 de outubro.
Assim, continua a autorização para a realização de
eventos e atividades com a
presença de público de até
1.100 pessoas. Essa medida
permite que sejam promovidas cerimônias de casamento, eventos urbanos e rurais
em logradouros públicos ou
privados, circos, parques de
exposições, solenidades de
formatura, feiras, passeatas
e afins, funcionamento de
zoológicos, parque de diversões, museus, teatros e afins.
Segue autorizada, também, a realização de eventos

com venda de ingressos e
presença de público de até
1.100 pessoas.
Boletim epidemiológico
divulgado ontem pela Secretaria de Estado da Saúde
(Sesab) mostra que, na Bahia, nas últimas 24 horas,
foram registrados 327 novos
casos de covid-19 e três
mortes por conta da doença.
Ainda de acordo com o relatório, dos 1.235.139 casos
confirmados desde o início
da pandemia, 1.205.599 já
são considerados recuperados, 2.667 encontram-se
ativos e 26.873 tiveram o
óbito confirmado. O boletim
contabiliza ainda 1.546.676
casos descartados e 239.045
em investigação. Na Bahia,
52.073 profissionais da saúde foram confirmados com a
covid-19.
Os dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigi-
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lância Epidemiológica em Saúde da Bahia
(Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias
municipais e as bases de dados do Ministério
da Saúde até as 17 horas de ontem.
Com 10.116.070 vacinados contra o coronavírus com a primeira dose ou dose única, a
Bahia já vacinou 79,4% da população com 12
anos ou mais, estimada em 12.732.254.
Hoje, em Salvador, a principal novidade é
que todos os profissionais de saúde que tomaram a segunda dose até o dia 22 de abril
poderão receber a terceira aplicação.
Além disso, todos com mais de 12 anos podem receber a primeira dose. Para os menores de idade, apenas a vacina da Pfizer estará
disponível.
Já em relação à segunda dose, poderão receber a vacina aqueles com a data de retorno
para 5 de outubro no caso da CoronaVac e até
29 de outubro para os que receberam Pfizer
ou Oxford. Todos deverão estar com o nome
no site da Secretaria Municipal da Saúde
(SMS), no endereço: www.salvador.saude.ba.gov.br.
Os idosos com 60 anos ou mais e pacientes
em hemodiálise com nome na lista da SMS
seguirão com acesso à dose de reforço normalmente nesta segunda-feira.

Guardas municipais precisaram intervir ontem no acesso ao
Porto da Barra, quando a faixa de areia esteve 80% ocupada
com banhistas, na maioria, sem máscara, por volta das 11h.
Uma fila se formou na calçada. FOTO DE ARISSON MARINHO

QUALIFICAÇÃO Estudantes
da rede estadual interessados em qualificação profissional podem se inscrever
para uma das 151.179 vagas
do programa Educar para
Trabalhar, a partir de hoje. O
edital foi publicado no Diário Oficial do Estado, no sábado (2), pela Secretaria da
Educação (SEC).
O Educar para Trabalhar é
uma das políticas públicas
de assistência estudantil do
governo da Bahia, através do
programa Estado Solidário.
Segundo a SEC, o objetivo é
oferecer qualificação profissional através de oportunidades de aprendizagens e
maiores condições de inserção no mundo do trabalho,
de acordo com as demandas
dos setores produtivos dos
Territórios de Identidade da
Bahia. As inscrições ficam
abertas até o dia 19 de outubro e podem ser feitas por
meio do portal da Educação
(www.educacao.ba.gov.br).
^[VS[Ñ SÌ^Ñ É ^Ñ«

ÙÖB?mÛ B2BÐÖy+<qÛ +¯ Ý´¸à¸Ý¸ºæÔÖÙã0 .±±§ 0%µ§ÍI |Í oÉ§µ ÍÍ µª±µ§±| ³ §|±±Í³ Í
§µ§|Í¸Ù Í ³Í§³Í³± .±Ù x±|v§µ § =ñö@ö=öøF)+.I P§µ§|Íµ±F±ã § éææìæóNI µy¤ É¤±| µ Í µ|Í|Í¸Ù ³±
±±Í ÍÍ ±v±|yÍ ¯±µ§±|I ±³§Í|± ±§| ³± ±¸I ³± Íµ³ µ Í µv±§°µ§Í ± ±µ±§³Í³± ³Í
®³§§|Í¸Ù .oÉ§µÍ by§µ§Í ³± ±v§¸ ³± ¨0^vx¨îe0 ¥x ®¥x+xî0) ^®%®fq^0)I ÍÍ Í|±³± Í ±µ±F
§³Í³± ³Í )±µ±|Í§Í by§µ§Í ³± x³yµÍ¸Ù ± ¨y|yÍ ³ by§µ«§ ³± q§Ío@«®C )±Ù ³± ÍÉ±|yÍã øé@ø=@ö=öø à
ø=ªøñ§C 0 x³§|Í ³±ã ± ±|§Í³  ±³±±¸ ±±|v§µã nnnC§µ§|Íµ±F±CµCÉI É± µI  nnnC³±C
CÉ@ÉÍ@§§Íy ±  .|Í ³Í %ÍÍ°µ§Íã nnnC§§ÍyCÉÍCvCÉC bÍ§Í ³Í tÍ¸Í ¨µÍ b±³¸Í ] .±¯±§|ÍC mÍ
t¸Ív± by§m v±±§Í F .±±§ 0%µ§ÍI ¥±µ±| § ñCéø=@ö=ö=C q§ÍoF«®I =ø ³± y|yÉ ³± ö=öøC

?ø(õøö?.ø ÷óA+.?ø .(ô0ö/0=0öCô.òø (øö=0õô0 .. ù ?ø.õC(

^]{z{x\[] s[qxx^u { s_]]_ _ y^E[

ì_÷þ e U__óósþ - üùebsþ üùe÷eN_U - ÷ùü Nµ %ØÑ(Þ%Þà 1¹ã L »¯Õ þêFþCFüCüþ ê
CêçCC²ÕO Õ Õ§Õ »Õ ½¯ãO ¯Õ»Õ Õ 3Õ ¬¹§ ©¯Õ ¬¹§²O ³ þííO ¬¹I 8Ñ¬¹I 1¹§¹Âã
»Õ ¹§²¹ Õ ÕÕ ¹µ¯ »¹ ¹ÂO ¹§ Õu »¹ þü V»u¹T ¹¹O ÕÕ ·Õ Õ¯¯Âã
»¹ Õ¹¯Õ§ ¹¯} }¯Õ» Õ¹»¹ ê ¹½¹¯»Õ»¹ »Õ 1¹½¹Õ¯Õ i¯½¯Õ§ »¹ ¬§ÕO -¯O
|¹ ¹ mÕu¹ » ¯½¶¯ »¹ i » ¬²Õ¿ j ¯ÕI w·ÕÂ}¹ ½ Õ ¬86|mO »Õ íçCC ê
þüçCC  ¹§ ¹§I VðøT úóöúLþCöøI |§Ñ¹ ²I » 1Õ L 6¹µ¹¯I 6Ñ§¯¹L¹I

_]{z{y\[] s[qyy_u { x{^[yE

ë[öû ` Q[[òótû 96~r; 964i°z¶p i´ üüFüCüþ L ¶Õ½Ùì þñFþCFüCüþ ì Cñ¶CC³O
½ ½  Õ°½ Ù ÁÙÙÄå ¿½ ½½Ù ½½Á³Ù«³xÙ¿Ù ÙÙ ½ÙÄå ¿½ ½³Ä ¿½ Á«½Ù
½ ¿³Ù¹³Á ¿½ ½yÙ½ ¿½ ÙÙÙ«¹³ÁÙ ½ Ù«¹³Ù Á«¹³ÁÙO ÙÙ Ù½¿½ Ù ¿½Ù¿Ù ¿Ù
9«³Á«¹³ÁÙ 6½¹³Ù« ¿½ 4Ù|¿½ ¿ °Á³ z½»½¿½Ù³ ¿½ 4Ù|¿½ i¿½½ zzI z»ÙÄ½
½ ½³Ù¿Ù ¿½ ¿³Ù« ½ ½ Ù½y  ½¿½½ÄO 6Ù 9ÙÙïO ´ ñøþO °½O 6³Õ½³Ù ¿ 9L
ÕÙ«F³¶O ½Ù³«ì «³Á³ÙÁ³Ù¹¹Ù³«IÁO ¿Ù Cñ|CC³I ¶ þü¶ICC³I 6³Õ½³Ù ¿ 9ÕÙ« L ³¶
CþFþCFüCüþ IzÙÙ ¶«½ 4Ù j 9½¹½³ÙI

yË>ÖÝ qD 4>t>ÒyéiÝ é ÛØDAiÝ D4DÒØu->tÝ -« á¼´ä¼á¼¾ a n¡ ] æããóî8 A (_( ] .È£°zà ªw¦}¦¶× ²°
¬á} °²¦´¦Ì k¦¬®¦ ° ´¦¦² ÌÌ Ìz°²° Ì} °´°}}¦²Ì²°} ²Ì (°´°zÌ¦Ì _w¦´¦ Ì ²° (Ìm²°> ªÈ°zwÌ
²Ì}  }zÌ} ²¦Ì ñ8 ²° wzwÈ ²° ñ8ñóD Þ} 8æà88 ©Ì}> ¡ÌzÌ ° ©Ì ²Ì }°}}× mÈ¦´Ìà ²¦Ì ñ8 ²° wzwÈ ²°
ñ8ñóD Þ} ó8à88© K©á¦ ´ÌI> . t²¦zÌ ° Ì°k} °}z× ²¦} ©t°¦} Ì} ¦z°°}}Ì²} ¬Ìzw¦zÌ°z°  ¡¦á¦
.%´¦Ì ² _w¦´© ¦ ©zz à;; £°w¦°>ÈÌ>¦ ÈÌ}¦>¬>È;²¦Ì¦ w ° }¦z°à lll>¦´¦zÌ¶p°}A°>´>È> n®Ì¶p°}à
¡° ÌzÌ°z ²° ¤ Ì} ° c¦´¦zÌ¶p°} ²Ì (°´°zÌ¦Ì _w¦´¦ Ì ²° (Ìm²°D }¦zwÌ² Þ ,¶Ì ¡ww° ²° ¤Ìk¦Ì}D };D
j°w¦°j¦©D j°w¦³ ] §ªD ²Ì} 8æà88 Þ} óñà88 ° ²Ì} óîà88 Þ} óæà88 ©Ì}> °AÌ¦à´ °£w¦²¦´}}¬Ì¦>
´ A j°w¦³;§ªD 8ó ²° wzwÈ ²° ñ8ñó> $¦Ì¬ ªt°} qw¦Ì×°} _w¦j ] ,°¬°¦>

^]\[]¦ }[{£^¦ ¡ ¦}¦¡{¦

`_]\_ |\z`~  ]_L

Mû\ MÐ äß/äßØ/ßÛÛ,)))ä2âÓ
ë`öý f U``òòsý ûøfcsý ûøföfM`U ))ß,â)âä
ûøýfööý Q`M`öòøò`ëý äâÛ,â)âä
¨ 'u¦¤¦oluÂ [l~ªzÂ ¨¦ ¨Â¨~ÂE z|u ~o¦uª¨| ¨| r¦l 'u¦¢|¦u|E ~|¦Â¨| z¦Â '|uoÂuÂ ~3
99ò<ò9òô ¨¦ 9é ¨¦ Â~¦u| ¨¦ ò9òôE o|u~Â zd¾ª| Â|r ~o¦u¦rrÂ¨|r xl¦ r¦ ¤Âu× | 'u¦¢Î| 'u¦r¦~B
ªÂ ~ 99î<ò9òô zÂuÂ ¢)Wû#¨û¨ãY) r r['#r!¨ '¨#¨ ¨%÷j!jãY) r ¢r!û¨! ¥p!j¢¨!
r!ûjW¨¨! ¨ n¨#¨Wûj# ¨ !rn÷#¨Wã¨ ¨_j[rWû¨# ¨ ')'÷_¨ãY) r[ !jû÷¨ãY) r
ó÷_Wr#¨¥j_j¨r !)¢j¨_E ÂouÂiªr ¨¦ #¦¢rou|r ¨¦ 'u¦|rE ¦ Âo¦~¨¦~o| Â r|ªoÂÎ| ¨Â
r¦ªu¦oÂuÂ ¨¦ ¨rrro¥~ªÂ !|ªÂ?
) rjû¨_ rW¢)Wû#¨B!r ¨ j!')!jãY) )! jWûr#r!!¨)! W) jp#j) )pj¢j¨_ )
[÷Wj¢l'j) r ¨_[¨jW¨E #rnj¨ 'r_¨ _rj prr#¨_ W ô9?ìò9E r ôæ r f÷_l) r
ò99òE !÷¨! ¨_ûr#¨ãWr! r r[¨j! W)#[¨! %÷r #rnr[ ¨ [¨ûà#j¨? ) '#rnY) !r#p
#r¨_jÒ¨) r[ !r!!Y) '÷¥_j¢¨ '#r!rW¢j¨_?
j~ ª| ¨Â r¦rrÎ| ¨¦ ¨rzloÂ ¨¦ zu¦|rÞ ôá<ô9<ò9òô B ô9Þð9ur? ¨¾¦uoluÂ ¨Âr zu|z|roÂr ¦ Â¾oÂB
Î|Þ ôá<ô9<ò9òô B ô9Þð9ur
j~¤|uÂg¦r z¦| ¦ÂÞ ªoÂzÂ«|lo||?ª|?¨Â¨~ÂE ð9 ¨¦ r¦o¦¾u| ¨¦ ò9òô?¨_û)W
_÷jÒ ¨_[rj¨ pj_l)?'#rn)rj#)

%ÀÍ À^ tpdniart al

[^a» _z|z]a ¶¶¥¸¨¶¨©

M §ÄÒÊ£Ä¥ ÐÎ êÒêÓ]ÇÊf ¥§ê £æ¼ÄÒ¥f êêÓ Ðê ê ÄKf ¥ Ä§ÊÒÄ¥ Ðê êæÎê Ðê ÄÊÊÁÊ
K?ÇÄÊ {Å ZZ(]5Z57 KÊc70-]5Z57c ê £êÄ Ð¥ ÐÄê 73 ÐÎ ¥æ¥f þ 7Z"ZZÇ` CÎ§Ð¥ £¥ MæÁÎ¥"
ÒÎÐÎ§ÒÄê©Î§¥ ÐÎ £Î¥ê ÁÊÐÄÒê c Kêê ¥ÒêÖ÷¥ ÐÎ Î¡Ä£ê©Î§¥ Î£¥Ä¥f Ä£¥" Äê§¥ê
êêÄê§êf Ò¥© ÐÄ£¥§ÄæÄ¼ÄêÖ÷¥ ÐÎ êÒ¥©£ê§Çê§Îf ÐÎÄ§êÐ¥ ê £¥ÁÎ¥ ÒÄ¥ ÎÐÒêÄ¥ ÐÎÎ§c
¥¼ÄÐ¥ £Î¼ê ÎÒÎêÄê ÐÎ ÐÒêÖ÷¥ Î ÁÎÎ§¥¼Ä©Î§¥ ¥ÒÄê¼ Ð¥ §ÄÒÊ£Ä¥ ÐÎ êÒêÓc Çê`
ÁÎ êÒ¥Ð¥ Ò¥© ê Ò¥§ÐÄÖÎ ÐÎÒÄê §¥ Ê§Î¥  Ð¥ ÎÌÎÄÐ¥ ÎÐÄê¼` Ä¥© Ì§Ðê©Î§¥ §¥ ê` 50
Ðê ÎÄ §Å (`---]%3f Î Î© Ò¥§Ì¥©ÄÐêÐÎ Ò¥© ¥ ÐÄ£¥¥ §ÎÎ ÄÊÊ{CMf ÎÄ §`Å` (`---]%3
Î £Ä§ÒÊ£Ä¥ ÊÎêÄ Ðê êÐ©Ä§ÄêÖ÷¥ £æ¼ÄÒê` §ÎÎêÐ¥ ÐÎÎ÷¥ ¥¼ÄÒÄê ¥ ÎÐÄê¼ Î ÐÎ©êÄ
§Ì¥©êÖÎ êêÓ Ð¥ Îc©êÄ¼` êÒêÎ`¼ÄÒÄêÒ¥ÎÍÊ©êÄ¼`Ò¥©` êÒêÓf Z7]7Z]5Z57` ¥ÒÓ¼Äê G¥êÎ
ÐÎ ÊêÁ¥` KÎÄÐÎ§Î Ðê ÄK`

DIVULGAÇÃO

Sobrinha-neta da pintora

Projeto
Segundou volta
com Tarsilinha
do Amaral
SEGUNDA TEMPORADA O
projeto Segundou, comandado pelo publicitário Joca
Guanaes no Instagram do
CORREIO, retorna hoje. O
bate-papo tirou um mês de
férias após um ano de atividades, iniciadas com o intuito de trazer histórias positivas, de superação, solidariedade e inspiração durante a pandemia.
Nesta segunda temporada,
o Segundou passa a ser temático. Mensalmente, o programa terá um guia. Este
mês, por exemplo, será o
Outubro das Artes. A ideia foi
experimentada antes do programa parar, em setembro,
com o Agosto da Filantropia.
“A gente abre o Outubro
das Artes com a Tarsilinha
do Amaral, sobrinha-neta
da Tarsila. Neste ano, o movimento modernista faz 100
anos, e Tarsilinha vai contar
a história da tia e como
construir uma marca nacional e globalmente, além de
como perpetuar essa marca”, adianta Joca, que se diz
animado para a segunda
temporada e promete uma
série de atualizações para o
programa - que vai ao ar todas as segundas-feiras.
As próximas entrevistadas
serão a curadora e professora
de produção em Artes Visuais, Denise Mattar, e a especialista em arte produzida
no Brasil no século XX, a
professora Regina Teixeira
de Barros.

FAMÍLIAS VÃO
RECEBER SEIS MIL
CESTAS BÁSICAS
REGIÃO METROPOLITANA
Um grupo de 667 famílias recebeu cestas básicas e materiais de higiene em Madre de
Deus, na sexta-feira (1). A
ação feita pela Acelen, futura
proprietária da Refinaria
Landulpho Alves (RLAM),
em parceria com a prefeitura
do município, faz parte de
um projeto maior - serão
doadas seis mil cestas básicas
e itens de higiene nas cidades
de Madre de Deus, São Francisco do Conde e Candeias. A
entrega na sexta foi a primeira de nove que devem acontecer durante a campanha.

