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COVID-19 Autoridades de saúde alertam para o risco de perda da vacina

Bahia tem quase
3 milhões com
2ª dose atrasada
Com quase 3 milhões de pes-
soas com atraso no esquema
vacinal contra a Covid-19 na
Bahia, autoridades e especia-
listas alertam para a neces-
sidade de aplicação do refor-
ço para aumentar a proteção

contra a doença e citam tam-
bém o risco de perda das do-
ses, por causa da validade
dos imunizantes. Além dis-
so, o governo do Estado
anunciou a obrigatoriedade
de comprovar a vacinação

paraacessoaotransportepú-
blico intermunicipal. Hoje,
1.919.780 baianos estão com
a aplicação da segunda dose
atrasada, Outras 1.013.074
pessoas já poderiam ter to-
mado a 3ª dose. A4

“Meu pedido é
que procurem
se vacinar”
RUI COSTA, governador

Baiana histórica do
futebol feminino,
Formiga inicia adeus
à seleção brasileira B7

Retomada
anima
setor de
turismo
na Bahia
Gestores municipais e
empresários do trade
baiano estão otimistas
com a perspectiva de mo-
vimento turístico expres-
sivo no estado diante da
proximidade do verão
2021/22. Eles acreditam
na recuperação do fluxo
anterior à pandemia. 4

TRÉGUA

Cenário
econômico
é de
retomada
nas regiões
O cenário da economia no
terceiro trimestre do ano é
de retomada da atividade
em todas as regiões do país,
de forma menos intensa e
concentrada no setor de ser-
viços, segundo o Boletim Re-
gional, divulgado ontem pe-
lo Banco Central. B3

INTERCÂMBIO

Grupo A TARDE
faz parceria
com agência de
notícias chinesa

O Grupo A TARDE formali-
zou ontem, em ato de as-
sinatura em sua sede, par-
ceria de conteúdo com a Xi-
nhua, agência de notícias
oficial da República Popular
Chinesa A5

CULTUR NEGRA
Primeiro festival
Afropunk no
Brasil acontece
neste sábado C1

POLÊMICA

APLB realiza
ato em apoio
a professora
intimada A6

ENTREVISTA

Ministro Gilson
Machado avalia
cenário 12

OPINIÃO \ LEITOR

A. C. NOGUEIRA REIS

“Um compositor de
música popular pode
ser eleito para uma
academia de letras” A3

JOSÉ C. POROCA

“Se tudo era
complexo, com a
nova ortografia,
ficou complicada” A3

“As autoridades sanitárias temem as
aglomerações e muita gente sem vacina” A2

JOSÉ CASTELLI

MOUNTAIN BIKE
Campeão brasileiro, Ulan é
esperança para 2024 B8
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UM JORNAL DE OPINIÃO

ENTRETENIMENTO

Feiras, festivais
e shows na
programação 8

João Cordeiro / Prefeitura Porto Seguro/ 08.06.2007

Vista aérea de Arraial
D´Ájuda, ponto turístico
do Extremo Sul da Bahia

DIRETO DO
LEGISLATIVO

ENTREVISTA

Pastor
Ubaldino
cobra
incentivos à
agricultura
O governo precisa oferecer
mais incentivos à plantação
de milho, à criação de bo-
vinos e à piscicultura das ba-
cias do Tucano e do Itapi-
curu. O recado é do deputado
estadual Pastor Ubaldino
(PSD), para quem a região
“sempre foi desprezada”. B2

Olga Leiria/ Ag. A TARDE

Pastor Ubaldino defende
apoio ao produtor rural

CULTURA NEGRA

‘Axé com
Dendê
marca dia
da baiana
de acarajé
Apesar de todas as dificul-
dades que envolvem a pro-
fissão, as baianas do acarajé
celebram hoje a data dedi-
cadaaelas..ABahiatursa,em
parceria com a Associação
Nacional das Baianas de
Acarajé, promoverá o proje-
to “Axé com Dendê” A6

IMUNIZAÇÃO

Anvisa
aprova dose
de reforço da
vacina Pfizer B5
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Jaciara Souza, dona Cici, 67, vai repetir a rotina dos últimos anos de comemorar a data dedicada a elas


