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TURISMO Sete novos destinos com voos inéditos devem alavancar o setor

Salvador Airport
prevê o melhor
janeiro desde 2019
Com sete destinos inéditos,
o Salvador Bahia Airport es-
tá com expectativas positi-
vas para janeiro. A previsão
é que o primeiro mês de
2022 seja o melhor dos úl-
timos três anos, superando

o período anterior à pande-
mia, com acréscimo de 0,5%
no número de passagens
disponíveis, se comparado
ao mesmo período de 2019.
“Salvador hoje tem inúme-
ros atrativos que aumentam

o interesse tanto de quem
quer conhecer, quanto de
quem deseja voltar. Estamos
preparados”, diz Marcus
Campos, gerente de marke-
ting e promoção aérea do
Salvador Bahia Airport. B3

“Temos
trabalhado
para isso”
MARCUS CAMPOS, ger. de marketing

Nova estrutura
Após o desabamento da escada de embarque no atracadouro do Terminal Marítimo de S. Tomé de Paripe, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) liberou a
execução da reforma do lugar, em caráter emergencial. Em vídeo feito por testemunhas, três pessoas caíram no mar e, pelo menos, uma delas ficou ferida. A4
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Resultado
ajuda e Bahia
depende só de
triunfo para
se salvar B7

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Inaugurada
a nova
unidade de
acolhimento
para jovens
Uma nova Unidade de Aco-
lhimento Institucional para
crianças e adolescentes
(UAI) foi inaugurada, ontem,
em Matatu de Brotas. A Fun-
dação Cidade Mãe (FCM), ad-
ministradora, visa acolher
os jovens que sofreram vio-
lação dos seus direitos, ofe-
recendo um lar. A4

MONTAGEM

Aberta
licitação
para os
módulos
do Carnaval
Em meio ao impasse acerca
da realização do Carnaval, a
prefeitura de Salvador abriu
licitação para contratação
de empresa especializada
em montagem e desmonta-
gem de módulo de saúde pa-
ra festas populares e Carna-
val.O aviso de convocação já
foi publicado. A4

PASSAPORTE DA VACINA

STF dá prazo de 48 h
para governo explicar
não exigênciaMÚSICA

Novo álbum
da cantora
Céu reúne
repertório
eclético C1

ELEIÇÕES

João Roma
questiona Neto
sobre palanque
com Bolsonaro B2

IMUNIZAÇÃO

Brasil supera a
marca de 90%
do público alvo
vacinado B5

OPINIÃO \ LEITOR

RAYMUNDO PARANÁ

“Um curso médico
exige responsabilidade
e renúncia à
ganância” A3

CARLOS HUPSEL

“As escadas e esteiras
rolantes têm sido
causa de inúmeros
acidentes” A3

“Me enche de orgulho
ser assinante desse
matutino” A2
JOSÉ CARLOS SAMPAIO PINHO

VITÓRIA

Raul Prata diz que
clube precisa de
direção realista B8
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UM JORNAL
DE OPINIÃO

O ministro Luís Roberto Bar-
roso, do Supremo Tribunal
Federal (STF), deu 48 horas
para o governo Bolsonaro ex-
plicar a razão de exigir como

requisitoparaentradanopaís
só a apresentação de teste pa-
ra Covid-19 com resultado ne-
gativo. A decisão resulta de
ação movida pela Rede. A8
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Espaço tem capacidade para até 20 crianças e deverá receber 10 meninos e 10 meninas, entre 8 e 14 anos

Érico Toscano / Divulgação


