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Candeias e
Uruçuca
adotam
bloqueio total
A PARTIR DE AMANHÃ Duas
cidades baianas decretaram
‘lockdown’ ou bloqueio total
de suas atividades a partir de
amanhã, no estado: Can-
deias, na região metropoli-
tana de Salvador, e Uruçuca,
na região Sul.

Em Candeias, a medida de
fechamento total tem prazo
de cinco dias e objetiva dimi-
nuir a disseminação do novo
coronavírus. De acordo com a
prefeitura, atividades não es-
senciais serão interrompidas,
e vias na região de comércio

serão fechadas no período.
A cidade tem 300 casos

confirmados de covid-19,
com 13 mortes por conta da
doença. O índice de isola-
mento social ideal seria de
60%, mas no último final de
semana chegou a 47,5%.

Por conta da medida, o
Centro de Abastecimento da
cidade funcionará excepcio-
nalmente hoje, com a feira
que, tradicionalmente,
acontece aos sábados. O fun-
cionamento será até as 17h.

Em Uruçuca, o bloqueio
também seguirá até a próxi-
ma segunda (15). A cidade
tem 154 casos confirmados
de covid-19, conforme o bo-
letim epidemiológico muni-
cipal divulgado ontem.

A circulação de pessoas fi-
cará proibida na cidade e no
povoado de Serra Grande. A
barreira sanitária do municí-
pio proibirá a entrada e saída
de distribuidores e represen-
tantes comerciais, transpor-

tadoras e serviços de entrega
de mercadorias, além de
moradores que desejem sair
ou entrar na cidade para ser-
viços não essenciais.

Só será permitido o acesso
aos veículos oficiais, profis-
sionais da saúde e segurança
pública, residentes que tra-
balham em outros municí-
pios mediante comprovação,
veículos transportando pes-
soas em caráter de urgência
médica e veículos de servi-
ços essenciais.

Quem descumprir o decre-
to pode levar advertência,
suspensão de alvarás de fun-
cionamento até multas diárias
que variam de R$ 150 (pessoa
física) a R$ 15 mil (jurídica).

No extremo-sul do estado,
o governo prorrogou as me-
didas restritivas mais duras
em 19 cidades. A medida va-
le a partir de hoje.
VEJA LISTA DE 19 CIDADES COM MEDIDAS
PRORROGADAS EM CORREIO24HO-
RAS.COM.BR

Bahia registra
1.766 casos
confirmados e
mais 27 mortes

COVID-19 A Bahia registrou
mais 1.766 casos confirma-
dos de covid-19 e 27 mortes
em decorrência da doença,
segundo dados atualizados
pela Secretaria Estadual da
Saúde (Sesab), ontem. Ao
todo, o estado chegou ao
número de 30.481 infectados
- aumento de 6,15% em re-
lação à segunda-feira,

quando eram 28.715. Com os
27 óbitos a mais, a Bahia al-
cançou o total de 937. Na se-
gunda, eram 910 mortes, um
crescimento de 2,97%. Ape-
sar de terem sido registradas
agora, as mortes não aconte-
ceram em 24 horas. Elas
correspondem ao período
entre 22 de maio e a segun-
da-feira (8).

Os diagnósticos notifica-
dos no estado estão espalha-
dos por 342 cidades, com
maior proporção em Salva-
dor (57,73%). Entre as 27
mortes registradas, 22 acon-
teceram em Salvador
(81,48%). As outras cinco
ocorreram em Jequié, Ca-
maçari, Barreiras, Itabuna e
em Pojuca.

Sem receber,
consórcio desfaz
compra de 750
respiradores
DEVOLUÇÃO O Consórcio
Nordeste, formado pelos nove
estados da região, desfez on-
tem o contrato de compra de
750 respiradores da empresa
Pulsar, que não cumpriu os
prazos de entrega exigidos.
Presidente do consórcio, o
governador Rui Costa (PT)
decidiu solicitar a devolução
do dinheiro pago à empresa,
para evitar novo desgaste. O
valor total da compra, de mais
7,9 milhões de dólares, foi es-
tornado e já está sendo trans-
ferido para as contas oficiais
de cada estado, conforme in-
formou o governo da Bahia.
Também ontem, a prefeitura
de Salvador recebeu 60 novos
respiradores enviados pelo
Ministério da Saúde. Os deta-
lhes para onde os equipamen-
tos vão serão divulgados hoje.

60
equipamentos foram
enviados para a capital
pelo Ministério da Saúde

300
casos confirmados do
novo coronavírus em
Candeias, na região
metropolitana de
Salvador, e 13 mortes

154
confirmações da doença e
também 13 mortes em
Uruçuca, no sul baiano

BAHIA

0-zxzr'#-° d#`rªr0°h §z +w2 x-°`ªr+ª2 §2 ª2`§z
z+'°§2 §° °tr°

°ýr+2 §z hrªr'°÷w2 K0-zvw2 0-z+z`ªr°h `¹ ôô<ò9ò9I
TìÇÔ�«' É«�¤ð�ðÛü« ÖÔ Ô¯©¤Ô¡ð ©ð¤ð « �«¤ÔØÊ¯Ô�« ÖÔ F¤ð¡ ��Ô¤(¤Êð¡m J¤ð¡ÂðÖ« Ôd«�
Ï©ÂÊØðÛü« ÖÔ �«¤¯«Â · tÏ��ÎÂÊ« ��Ô¤ðÂr ©ð¤ð ð�ÔÖÔ¤ ð¡ ÔØÔ¡¡ÊÖðÖÔ¡ Öð NÔØ¤Ô�ð¤Êð
��ÊØÊ©ðÂ ÖÔ ÆÔ¡Ô�«Â�Ê¯Ô�« N«ØÊðÂ Ô �¡©«¤�Ôm §�Ô �Ô¯ ð ÐÔ¡�ü« Ö«¡ ÌÔÔÒÎØÊ«¡ ��Ô��ðÊ¡
¤ÔÐ�Âð¯Ô�ðÖ«¡ ©ÔÂð �ÔÊ ��ÊØÊ©ðÂ É 6<6 ÖÔ >: ÖÔ Ç�Í« ÖÔ <a>-g
T ��ÊØÎ©Ê« ÖÔ Nü« �¤ðØÊ¡Ø« Ö« É«ÖÔm ð�¤ð�Ø¡ Ö« R¤ÔÐ«ÔÊ¤« TÒÊØÊðÂm �«¤ð ©�ìÂÊØ« §�Ô
¤ÔðÂÊ�ð¤( « R¤ÔÐü« R¤Ô¡ÔØÊðÂ÷a>>d<a<am « §�ðÂ Ò«Ê ðÖÊðÖ« « ÖÊð <<da6d<a<am Ø�Çð ¡Ô¡¡ü« ÖÔ
ðìÔ¤��¤ð ðØ«�ÔØÔ¤( ÖÊð <6 ÖÔ Ç�Í« ÖÔ <a<a %¡ a*'aa Í¡g « ð�ÖÊ��¤Ê« Öð ÉTR�� j R¤ØÖÊ« Öð
NÔØ¤Ô�ð¤Êð ÖÔ ÏÖ¯ÊÊ¡�¤ðÛü«m ¡Ê�« % R¤ðÛð Öð �ÖÔ©ÔÖÓØÊðm ¡dm ÉÔ�¤«m Ô¡�Ô��ÊØÎ©Ê«g
É«¯�ÊØð¯«¡ ð¡ Ô¯©¤Ô¡ð¡ §�Ô ðÖ§�Ê¤Ê¤ð¯ « �ÖÊ�ðÂ ð�Ô¡ Ö« ðÖÊð¯Ô�«m §�Ô ÒÊØð¯ ¯ð�ÊÖð¡
ð¡ ¤ÔÐ¤ð¡ ÔÖÊ�ðÂÎØÊð¡ Ô ¡Ô�¡ ðÔ�«¡m ÊØÂ�¡Ê�Ô Í«¤(¤Ê« Ô Â«ØðÂm ¡ÔÖ« ðÂ�Ô¤ðÖ« ð©Ôð¡ ð Öð�ð
ÖÔ ðìÔ¤��¤ðm ©ð¤ð « ÖÊð <6da3d<a<ag Rð¤ð ð¡ ÖÔ¯ðÊ¡ Ô¯©¤Ô¡ð¡ Ê�Ô¤Ô¡¡ðÖð¡ Ô¯ ðÖ§�Ê¤Ê¤ «
ÔÖÊ�ðÂm « ¯Ô¡¯« ÔØ«�¤ðj¡Ô % ÖÊ¡©«¡ÊÛü« Ö«¡ Ê�Ô¤Ô¡¡ðÖ«¡ ð ÉTR��m ð�¤ð�Ø¡ Ö« Ôj¯ðÊÂ'
Ø«¯Ê¡¡ð«gØ«©ÔÂÒÐ¯ðÊÂgØ«¯ «� ©ÔÂ« �ÔÂÔÒ«Ô t0>r :36>j-a3*m ÖÔ <Ì ð 3Ì ÒÔÊ¤ð « Í«¤(¤Ê« Öð¡
a-'aa %¡ >8'aa Í¡m Ð¤ð��Ê�ð¯Ô�Ôg

`Í¢©�Í¢´� ª���� ´² d²¢¢� B 0�²®�²©�� 2°©¶©Í¢?

#þmkmføôþ¢ WôSf�f#¢[ �m �¢S�mf¢ü
�S#b S× ìè7Ýè17èèâ4111ì:êè

¢ðfü% �m [f�fø¢÷w% #þmiw% #þmümS�f¢[ S¹ 1åÚ4ê1ê1
ª )x¨¦¨�roxÄ ]o��¬�}Ä� ª¨ ¤Ä�ª¨�Äu=§ª ¬��o��¬Ä Ä�u ��r¨x¨uuÄª�u {o¨ x¨Ä��dÄxÚ � )%tp`+
)%t#tY¤lªa �9 :îã=ó:ó:F ¬o�� �À�¨r� ® %tpl#ý%+ ¡t )%tå+# )ª%ª rùýù%ªª'ùl#lå`+
¡t M#ñlý¤nF ¡õ%F ¤!]t%ª# t +ùý%+#K )ª%ª ªýtY¡t% ª ¡t]ªY¡ª ¡ª# ¡lõt%#ª#
#t¤%týª%lª# õlY¤ùaª¡ª# ª )%trtlýù%ª ]ùYl¤l)ªa ¡t ¤ªY¡tlª# ¡ÄrÄà óî=:ë=ó:ó:@
n�xÚx��à :ã¡ñ:���@ tª�rÄ� ª�u}��¥l¨� �� u�r¨ ¡rr}uà==uÄ�@��@�x¤@Àx=ÀÄ=¬Ä�ª¨�Äu=u�r¨=��¬�rÄ¬�¨u@ ]Ä��C
x¨u ��¦�x�Ä±l¨u ÄrxÄl®u ª� ¨C�Ä��à ¬�}¨�@}�¬Ä�ª¨�Äu¤�Ä��@¬��@ ý̈ �¨¦��¨ }ÄxÄ ¬��rÄr�à MèõK
ñë:õCóèóî@ ¤Ä�ª¨�Äu=§ª :ã ª¨ ho�¡� ª¨ ó:ó:@ #¡�x�¨�¨ §Äxx¨r� ªÄ ýx��ªÄª¨C )x¨¤�¨�xÄ ªÄ ¤+C
)ta@

"ýljle÷óý¢ VóRe�e"¢Z �l �¢Z�leý¢$ hý¢R�l
�R"a R× éæ4Úéæ4æãã1...é7éæ

ýl"ó�Ze�¢öw$ �l ¢ïeû$ �l Ze�e÷¢öw$
�¤Ïé»ÃÏéÏÍ# C¤¨éÏé ÏÍ L�ÍÖ¤ ¦È YY1\5Y5Ye CÃ¢¤# �Í¦¤� L�ÍÖ¤ �»¤åé» L¤� �¤�Íe
ÉåÍ����é# 5-\Y-\5Y5Ye ¦é �ÍÏÍ Ïé L�ÍËÍÃ���ée "� Y(#3Y Æ�Ô NåÀÍ�¤# GÍ��ÃÖ¤� ÏÍ IÍb
Ë¤�¨é ÍÉ¨¢»ÃéÖ÷¤ Ï¤� L¤��¤� ÏÍ Gé�ÏÍ Ïé �é¨Ë»ÃébLG� »¤Ñé»Ã�éÏ¤� ¦¤� L¤�¤éÏ¤�
ÏÍ G÷¤�ÃÉ�Í»e Æé�é�¦é� Í <Ã»é Ãé�Ï¤�¤e��¦ÃÑË¢Ã¤ ÏÍ Ãé»ÏÍÃ�÷¤ ��é¦ÏÍbÆÉ_ �ÏÃ�é»
ÏÃ�¢¤¦Ë�Í» Í¨ Æ��¢�#\\���_Ñé»ÏÍÃ�é¤É�é¦ÏÍ_åé_É¤�_å�\��é¦�¢é�Í¦ÑÃé\�Í�ð»ÃÑÃ�éÑ¤Í�_
¢Æ¢Îé¦¤Ñ5Y5Y_

�»Ãé¦é É»�Í� Ï¤ |é�ÑÃ¨Í¦�¤
L�Í�ÃÏÍ¦�Í ÃNL��_

þûjhjcõñû� TñPc�cþ�X �j �þñ�ûjT�
�Pþ_ PÔ èÞ3âäâ3æ×æ0---è6--

�ícù" �j Xc�cõ�ôsjùl þûjfu" þûjùjP�c�X þþ6--×6æ-æ-
 ,(wuwo"ü( ¤w ,ü(w` W ªH v�|�Ç �lÃ�¢¯�H d¢¯¢vÇ³Ô� ,lÃ�¢¯Ç �Ç `�Ç�¢Ç« ,(ws`.
,(w&w\§od \£ <<åEõ<õ<H �s« v«� ¯��� �Ã�«v�H§.\"("è`. ¤w w`,(w&& ¤. (`.
,( *üo&oè`. ¤w ,\wü& \.ø.&H ÷B¦ do\q ¤w uª(o§è`. \§o.\dH §w("ouo§E
¤.& ,wd. o\`w"(.H §.` . `tño`. ÷ \. ¤w uª(o§è`. b ¤" ¤. u.(\w§oE
`w\". §.` w\"(ws ,(§wd¤H . "w(`. ¤w (wuw(ý\§o w ¤w`o& §.\¤oè^w&
w&"ªwdw§o¤& \w&"w w¤o"d w \wñ.&H ,( . wñw(§p§o. ¤w õ<õ<H « Ç¯�|� ¯�� �
w¢vÇ� « y«sy Ç�«h�yH Ç y«| |«Ç�¢gÇÇ �� ¢Ç õó?<î?õ<õ<H Ûy <åâ<< ¥yB o�©�|�Ç³o«y �«�� v«�â P<LLëóN
óõëîE÷õèëB �sÇ|«�Ç E ªH ÷< « ks�¥� « õ<õ<H ø¢¯v�| .vÇp¢� « &�sgÇ dÇs|¬�¯¢� ,|«y¢«�v«B

"ýkikd÷óý  VóRd�d" Z �k VdgókZ � ZV$R
 ïdû$ �k Zd�d÷ öw$+ ¬u¨~� ´² h¨¶¨{Î¸Ù�á w´¨{Î�á 1�²®Ù� w�²{�w�¨¶� �¨ ;;é>ô;ô;A ¬Ê²�{Aá
ôò>;ì>ô;ô; à~ ;æá;;«A¬{�Îuµ~ ´� ~¨{² mmmA�¨¶¨{Î¶�²~D²A¶��AÊ�A 3Ê¥á .²®¨~{�� ´² ��²¸� �Î�Î ²u²�D
{xÎ� Î�x¨~¨¸Ù� ´² �²´¨¶Î�²�{�~ �Î�Î �Î�x{²�¸Ù� ´Î uã��Î¶¨Î ©ã~¨¶ÎG �Î�Î � 1��®�Î�Î d²�«��
²� ¦Î~Î ² �²´¨¶Î�²�{�~ ² ¨�~x��~ �Î�Î �~ 1,uÒ~ ´� dx�¨¶¬�¨�A w´¨{Î� ² ´²�Î¨~ ¨�°���Î¸r²~
² Î{�~ ��~{²�¨��²~ �Î 1�²°²¨{x�Î ´² d¨®x²� ¦Î����G �� ~¨{²á «{{�á>>´¨Î�¨�~�(¶¨Î¨~A��®AÊ�>ÊÎ>�¨®x²D
�¶Î���� ² �� ~¨{²á mmmA�¨¶¨{Î¶�²~D²A¶��AÊ�A (á éð òìôéDôöôöA ü²~¢�²l dÎ��²l ¬��²¨´Î 1²�²¨�Î
D 1�²®�²¨��A


