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COVID 19 Incertezas quanto à segurança sanitária, com nova variante, a ômicron, impedem o evento no fim do ano

Salvador cancela o tradicional
Festival da Virada no Réveillon
O prefeito Bruno Reis anun-
ciou ontem o cancelamento
do Festival Virada Salvador,
organizado pela administra-
ção municipal, que marca o
Réveillon na capital baiana.
Esseéosegundoanoseguido
em que o festival não irá
acontecer. O gestor argu-

mentou que as incertezas
quanto à segurança sanitá-
ria, com uma nova variante
em evidência no mundo, a
ômicron, impedem a orga-
nização do evento a um mês
do final do ano. "Os números
de óbitos [em Salvador] só
fazem cair. Só que, num ce-

nário de incertezas e dúvi-
das, não há como realizar o
Festival Virada este ano para
200 mil pessoas. Estamos a
um mês da festa e chegamos
ao limite dessa decisão", de-
clarou o prefeito, durante a
inauguração da sede do Cen-
tro de Referência de Assis-

“Colocamos
sempre a vida
em primeiro
lugar”
BRUNO REIS, prefeito de Salvador

Mudança climática
traz mais chuva
a Salvador
Uma mudança climática em Salvador vai deixar
o tempo chuvoso e nublado até a segunda
semana de dezembro. A previsão é consequência
do fenômeno La Niña. A Estação Pluviométrica
do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
registrou 303,8 mm em 28 dias deste mês. A6
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BRASILEIRÃO
Bahia perde para
o Atlético-GO e se
complica B7

Bruno Queiroz / EC Bahia

PFIZER

Queiroga
autoriza
compra de
100 milhões
de doses
O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, assinou, on-
tem, em Salvador, o contrato
para compra de 100 milhões
de doses da vacina contra
Covid-19 da Pfizer para 2022.
A assinatura do acordo foi
feita em evento no Hospital
Martagão Gesteira. A6

DIREITO & JUSTIÇA

Novo diretor
da Faculdade
de Direito fala
sobre novo
mandato
A coluna Direito & Justiça
traz uma entrevista com o
atual diretor da Faculdade
de Direito da Universidade
Federal da Bahia (Ufba), Júlio
Rocha. Nela, ele fala sobre
reeleição e as principais pro-
postas para a gestão dos pró-
ximos quatro anos. B4

CENTRO DE CONVENÇÕES

Projeto de
alienação do
imóvel
será votado
O presidente da Assembleia
Legislativa da Bahia (Alba),
Adolfo Menezes (PSD), man-
teve, sob protestos da oposi-
ção, a votação do projeto que
autoriza a alienação do antigo
Centro de Convenções. A8

ENTREVISTA
Mônica Salmaso
celebra 50 anos de
idade e mais de 25
de carreira C1

ÔMICRON

OMS alerta para
novos surtos
causados pela
nova variante B6

PROTEÇÃO

Bruno Reis não
descarta adoção
de medidas
restritivas A4

OPINIÃO \ LEITOR

DEYVID BACELAR
“A Petrobrás está se
desfazendo de ativos
importantes
para o país” A3

HELINGTON RANGEL
“Versões idênticas à
história italiana se
reproduzem em todo
o mundo “ A3

“O bolsonarismo usa
o mesmo
combustível,
anacrônico” A2
JORGE RODRIGUES
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UM JORNAL
DE OPINIÃO

tência Social (Cras) no bairro
de Castelo Branco. "Sempre
disse que íamos avaliar o que
está acontecendo no Brasil e
no mundo, como a pande-
mia está se comportando em
lugares com índices diferen-
tes de vacinação", acrescen-
tou. Segundo a gestão mu-

nicipal, 91% das pessoas com
mais de 12 anos na capital já
receberam pelo menos a pri-
meira dose e 81% daqueles
acima de 18 anos já têm a
segunda dose. Outras seis ca-
pitais já confirmaram que
não terão festas de fim de
ano.. A4

Tricolor teve fraca atuação e cometeu erros decisivos

Porto Seguro, a caminho do Rio
No 2º “diário de bordo”, que A TARDE publica com exclusividade, Márcio Torres revela momentos do projeto
Remando em Preservação, dele e do parceiro Hamilton de Souza. Eles seguem da Bahia ao Rio de Janeiro em
caiaques. Em 30 dias de aventura, chegaram a Porto Seguro, passando por paraísos como Mogiquiçaba A7
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BOLA DE OURO
Messi é eleito o
melhor do mundo
pela 7ª vez B8


