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CRISE SANITÁRIA Com UPAs lotadas, Salvador vive momento crítico e prefeito anuncia esgotamento da rede da capital

COVID-19 AVANÇA E SAÚDE
BEIRA O COLAPSO NA BAHIA
A Bahia tem 337 pacientes
com Covid-19 à espera de
uma vaga de UTI, conforme
o último balanço da Secre-
taria da Saúde da Bahia (Se-
sab). Além disso, outros 224
pacientes aguardavam por

um leito clínico, ainda se-
gundo a pasta. Ontem, pelo
segundo dia seguido, o es-
tado tinha mais de 300 pa-
cientes para serem regula-
dos. Em coletiva virtual, o
prefeito Bruno Reis alertou

para a grave situação que vi-
ve o sistema de saúde de Sal-
vador. De acordo com o pre-
feito, 117 pacientes esperam
pela regulação em Unidades
de Pronto Atendimento na
capital baiana e, caso os nú-

“Os números
continuam
crescendo”
BRUNO REIS, prefeito

Doses de esperança
A campanha de vacinação contra a Covid-19 segue hoje para idosos a partir dos 79 anos, após a chegada de um
novo lote com quase 15 mil unidades da Coronavac. Mais de 150 mil pessoas já receberam a 1ª dose. A5

FILÔMETRO

Plataforma
orienta
usuário
sobre filas
de vacinação
A prefeitura de Salvador lan-
çou uma ferramenta que irá
auxiliar na imunização con-
tra a Covid-19. Batizada de
Filômetro, a plataforma in-
formará em tempo real a in-
tensidade das filas nos pon-
tos de vacinação. A5

LIXO DOMÉSTICO

Descarte de
máscaras exige
cuidado para
evitar infecção
Máscaras que podem repre-
sentar uma possibilidade de
contaminação precisam ser
cuidadosamente descarta-
das, principalmente por in-
fectados pela Covid-19 A5

MÚSICA
O cantor Pablues
e a banda
Casapronta
lançam single A7

JUSTIÇA

O MP-BA e o MPT
pedem 3.433
leitos para
Covid A4

CULTURA

Artistas e
coletivos sofrem
com prazo
de edital A6

OPINIÃO \ LEITOR

ALDERICO SENA

“Para o homem que
violenta a mulher só
cabe uma palavra:
covarde” A2

“O oportunismo
está acima de todos
e o desgoverno
afunda o país” A2

CARLOS ALBERTO S. QUINTELA

BA-VI
Bahia tenta tirar
Guilherme Rend
do Vitória B6
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UM JORNAL
DE OPINIÃO

ALERTA MÁXIMO

Brasil vive a fase mais
letal da pandemia
Com recordes de mortes,
hospitais à beira do colapso
e uma campanha de vaci-
nação lenta, o Brasil vive a
fase mais letal da pandemia
do coronavírus sem uma es-

tratégia nacional para con-
tê-la. O país registrou 1.641
mortes por Covid-19 na ter-
ça-feirae1.910naquarta-fei-
ra, dois recordes consecuti-
vos desde o primeiro caso

registrado em fevereiro de
2020. O número total de ví-
timas fatais da doença é per-
to de 260 mil, saldo supe-
rado apenas pelos Estados
Unidos. B3

TRANSFERÊNCIA

Hospital do Oeste recebe
pacientes de outras regiões
Com taxa média diária de
ocupação dos leitos em 38%,
o Hospital do Oeste, em Bar-
reiras, referência regional
para casos graves de Co-
vid-19, estava ontem com,
além dos pacientes da ma-
crorregião, sete de outras

partes do estado, que há
uma semana começaram a
chegar à unidade. Dois pa-
cientes são de Brumado e os
demais de Sebastião Laran-
jeiras, Guanambi, de Livra-
mento de Nossa Senhora, de
Igaporã e de Macaúbas. A4

meros não baixem, o siste-
ma pode entrar em colapso
nas próximas horas, algo
que também foi dito pelo
secretário da Saúde do mu-
nicípio, Leo Prates. “Temos
um novo recorde. Ontem

[anteontem], eram 107, an-
teontem [terça-feira] eram
96. Os números não cedem.
Por mais que estejamos com
medidas mais restritivas, os
números continuam cres-
cendo”, disse. A4

PROTEÇÃO

Medidas mais
restritivas são
anunciadas no
sudoeste A4

Alex Oliveira / Ag. A TARDE

Nas unidades de
atendimento não
há mais vagas
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