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Bebidas são
liberadas a
partir deste
sábado
EM SALVADOR O governo da Bahia, em decreto publicado ontem, autorizou o retorno
da venda de bebidas alcoólicas em Salvador e
nas regiões do estado com ocupação de menos de 75% nos leitos de UTIs por conta da
covid-19. O decreto também incluiu Salvador no retorno das atividades nas unidades
de ensino, públicas e particulares.
Já o toque de recolher foi reduzido também na capital. Agora as restrições de locomoção vão das 22h às 5h. A medida está válida desde ontem.
Ainda de acordo com o decreto, caso a
ocupação de leitos de UTI Covid volte a atingir o índice de 80% em Salvador, poderá haver alteração no horário do toque de recolher, na liberação de aulas e na comercializa-

3,9

mil novos
casos de
covid-19
foram
registrados nas
últimas
24h na
Bahia,
segundo
boletim da
Sesab

ção de bebidas.
No restante do estado, para liberação das aulas semipresenciais em cada município e venda de bebida alcoólica aos finais de semana,
continua a valer a determinação de que as regiões de
saúde precisam alcançar a
taxa de 75% ou menos de
ocupação de leitos de UTI
por cinco dias consecutivos.
Esse mesmo critério vale
para alterar para 22h o início
do toque de recolher nos outros municípios baianos.
No boletim com dados da
doença divulgado ontem, a
Secretaria Estadual da Saúde
(Sesab) informou que foram
85 mortes e 3.931 novos casos em 24h.
O total de mortes por covid-19 na Bahia é de 18.897.
A taxa de letalidade da
doença está em 2,06%. Dos
916.951 casos confirmados
desde o início da pandemia,
882.230 já são considerados
recuperados, e 15.824 en-

contram-se ativos. Em todo
o estado, 47.564 profissionais da saúde foram confirmados com a covid.
Apesar das 85 mortes terem
ocorrido em diversas datas, a
confirmação e registro foram
contabilizados nesta terça.
Todas ocorreram em 2021,
sendo 37 no mês de maio.
Ainda de acordo com a Sesab, a existência de registros
tardios e/ou acúmulo de casos deve-se à sobrecarga das
equipes de investigação,
pois há doenças de notificação compulsória para além
da covid-19. Outro motivo é
o aprofundamento das investigações epidemiológicas
por parte das vigilâncias
municipais e estadual.
Ao meio-dia de ontem, 53
solicitações de internação
em UTI Adulto Covid-19
constavam no sistema da
Central Estadual de Regulação. Outros 7 pedidos para
internação em leitos clínicos
estavam no sistema.

PREFEITURA PAGARÁ SOS CULTURA HOJE

AMPLIADA VACINAÇÃO PARA COMORBIDADES

R$ 1,1 MIL A prefeitura de Salvador realizará hoje o pagamento
da parcela única do programa SOS Cultura. O valor, de R$ 1,1
mil, corresponde ao auxílio emergencial para profissionais da
área de cultura e eventos. Para checar se está apto a receber o
benefício, o cidadão pode acessar o site soscultura.salvador.ba.gov.br. Desde ontem, com o número do CPF, é possível consultar no site se está cadastrado, ter acesso ao calendário de pagamentos e tirar dúvidas em relação ao programa.

40 ANOS A prefeitura de Salvador ampliou o piso da idade
para pessoas com comorbidades. Agora, será a partir dos 40
anos. Já pessoas com deficiência permanente, a vacinação
será a partir de 18 anos. Continuam sendo imunizados os trabalhadores da educação, idosos nascidos até 31 de dezembro
de 1961, trabalhadores da saúde e outros grupos prioritários.
A capital também começou o cadastramento de gestantes,
lactantes, puérperas e pessoas em situação de rua.

Parceria entre
Cufa e Braskem
distribui 3,5 mil
cestas básicas
DOAÇÕES Comunidades
baianas vão receber 3,5 mil
cestas básicas doadas pela
Braskem em parceria com a
Central Única das Favelas
(Cufa). O primeiro lote de
alimentos foi distribuído ontem para 100 famílias dos
bairros de Águas Claras e São
Caetano, beneficiando cerca
de 500 pessoas.
A entrega foi acompanhada pela gerente de Relações
Institucionais da Braskem,
Magnólia Borges, o presidente nacional da Cufa, Preto Zezé, e o presidente estadual da Cufa na Bahia e coordenador da entidade no
Nordeste, Márcio Lima.
“A última pesquisa do Data
Favela, em fevereiro deste
ano, mostrou pra gente que
82% das famílias nas favelas
brasileiras não teriam condições de se alimentar caso não
tivessem recebido doações. O
problema é urgente. As parcerias entre o setor privado e
a sociedade civil têm se mostrado essenciais no combate
à fome”, afirma Preto Zezé,
presidente nacional da Cufa.
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