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COVID-19 Decreto publicado hoje prevê obrigatoriedade do comprovante de imunização

Bahia exige vacinação
de servidores públicos
A partir de hoje, os servi-
dores públicos estaduais te-
rão que apresentar o com-
provante de vacinação con-
tra a Covid-19 para ter acesso
aos espaços públicos. Após
um ano e oito meses de tra-
balho remoto, os servidores
públicos estaduais retoma-

ram ontem a atividade 100%
presencial. Para dar acesso
aos espaços, será exigido o
comprovante de vacinação,
conforme decreto publicado
hoje. O objetivo é conter a
disseminação do coronaví-
rus e impedir nova onda de
casos e mortes, além de es-

timularaimunização.Quem
recusar a vacina, está sujeito
à "pena de afastamento cau-
telar de suas funções". O de-
creto assinado pelo governa-
dor Rui Costa (PT) determina
que aquele que recusar a va-
cina, sem nenhuma justifi-
cativa plausível, pode ser al-

vo de "apuração de respon-
sabilidade pelo não cumpri-
mento de ordem superior",
conforme legislação. Empre-
sas privadas contratadas pe-
lo Estado também deverão
exigir a imunização dos tra-
balhadores que atuam no
governo. A4

Quem recusar a
vacina, está
sujeito à "pena
de afastamento
cautelar”

Argentina e
Brasil não saem
do zero em jogo
violento B6
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PROTEÇÃO

Ministério
libera 3ª
dose para
todos acima
de 18 anos
O Ministério da Saúde anun-
ciou, ontem, a redução do
intervalo de tempo para
aplicação da dose de reforço
da vacina contra a Covid-19
dos atuais seis meses para
cinco meses. A decisão con-
templa todas as pessoas aci-
ma de 18 anos. B4

PARIS

Lula
defende a
volta do
protagonismo
do Brasil
O Brasil precisa voltar ao ce-
nário internacional após o
“isolamento” causado pelo
presidente Jair Bolsonaro, ga-
rantiu o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva em visita
a Paris. Ele participou de con-
ferência na universidade de
Sciences Po de Paris. B2

NOVO LIVRO
Jornalista
Marcos Uzel lança
biografia de
Nilda Spencer C1

ESPERANÇA

Pfizer autoriza
versões genéricas
de medicamento
contra Covid-19 B5

ARTICULAÇÃO
Bolsonaro diz
que vai usar PEC
para aumentar
salários A8
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JOSÉ PAES LANDIM

“As boas histórias,
como as boas
músicas, nunca
envelhecem” A2

JOSÉ MEDRADO

“Por que incomoda
certos segmentos
comendo algo
melhorzinho?” A3

“Falsos guerreiros
se misturam ao
povo e cometem
atrocidades” A2

AUGUSTO JOSÉ FREITAS DE SOUZA

VITÓRIA
Leão tem de
vencer e secar
para se salvar B7
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UM JORNAL
DE OPINIÃO

LUXO
Escassez global de
semicondutores
afeta
disponibilidade B8

ANTIFURTO

Pix completa um
ano e ganha nova
funcionalidade
de proteção B3

RACISMO

Baiana vai
à Justiça
contra turistas
Eliane de Jesus, 48 anos, que benze visitantes do Centro
Histórico de Salvador, decidiu ontem dar entrada em
um processo contra a dupla de turistas que a ofendeu
nas redes sociais. Apesar da retratação feita pelos ca-
riocas, a vítima abriu processo contra ambos na De-

legacia de Proteção ao Turista (DELTUR), localizada
no Largo do Terreiro de Jesus. Ela foi chamada de

“preguiçosa, macumbeira e marmoteira”. A6
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Eliane de Jesus,
48 anos, prestou
queixa ontem
na Deltur

Messi (10) teve atuação discreta no clássico de ontem

Divulgação

Porsche:
primeira
concessionária

IMPORTADOS
Salvador ganhará
primeira
concessionária
Porsche B8


