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Entrega da faixa
presidencial
teve forte valor
simbólico de
inclusão social

A POSSE DA DEMOCRACIA

BRASIL Lula supera tensão de ameaças, opta por receber faixa presidencial de grupo popular e País vive dia histórico
Carl de Souza / AFP
Uendel Galter / Ag. A TARDE

GOVERNADOR EMPOSSADO

Jerônimo diz
que fim da fome
é prioridade

Após ser empossado governador da Bahia em cerimônia na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), no início da manhã de ontem, Jerônimo Rodrigues (PT) ressaltou, no primeiro discurso
no cargo, que a prioridade da
gestão será o combate à fome. Ele agradeceu ao povo

baiano, que o elegeu, pela
“oportunidade de estar
compartilhando a esperança que renasce do reencontro do Brasil com a democracia”. Ao lado do vice-governador,
Geraldo
Jr.
(PMDB), ele disse que combaterá “mazelas que maltratam a população”. A5

LEVI VASCONCELOS

EQUIPE

Jerônimo
comanda a
terceira era do
PT na política
baiana A6

Todos os
ministros são
empossados
em cerimônia
concorrida A4

Superando a tensão dos últimos dias, com ameaças de
apoiadores do ex-presidente
Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi empossado, ontem, presidente
da República, proporcionando um momento político
que entra para a história do
Brasil. Diante da negativa de
Bolsonaro de cumprir o rito
de entrega da faixa presidencial, deixando o País na última sexta-feira, Lula optou
por receber a faixa de um
grupo popular representativo de segmentos historicamente alijados de direitos, a
exemplo do cacique indígena Raoni, a catadora de materiais recicláveis Aline Souza e o menino Francisco, da
periferia de São Paulo. No
discurso, Lula falou em “reconstruir o Brasil”. A4

“É reconstruir
[o País] sobre
as ruínas
deixadas”
Geraldo Jr., Jerônimo, Rui e Wagner: novo governo estadual oficialmente instalado

LULA, presidente da República

UM JORNAL
DE OPINIÃO

Coragem contra terror
Desfile de ontem, em carro aberto,
de Lula, Alckmin e esposas pelas ruas
de Brasília ocorreu com segurança e
superou o temor das ameaças A4 e A6

CLÁUDIO ANDRÉ

“A prioridade máxima
do governo Lula
será com a área
social” A3
EMILIANO JOSÉ

“Ainda há
muito a pesquisar
até descobrir o real
significado de Lula”

A3

OPINIÃO \ LEITOR

“Que as viagens nos
levem mais a encontros
que lugares” A2
ISABEL REIS

ENTREVISTA

Carl de Souza / AFP

CALENDÁRIO

Feriados
são favoráveis
ao setor de
turismo em 2023

MEMÓRIA NACIONAL
A8

Série resgata
histórias de
ícones da música

B6

NOVO PATAMAR
Vitória monta time
mais competitivo
para a temporada B5

Carlos Muniz
fala de desafios
à frente da
Câmara
OvereadorCarlosMuniz(PTB),
queassume hojeapresidência
da Câmara Municipal de Salvador no lugar de Geraldo Jr.
(agora vice-governador), fala
em entrevista exclusiva de como pretende atuar a favor da
população da capital. A7

