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EX-PRESIDENTE PF cumpre mandados de busca e apreensão e de prisão. Ex-ajudante de ordens da Presidência foi detido

BOLSONARO É INVESTIGADO
POR FRAUDE EM VACINAÇÃO

16
mandados de busca
e apreensão foram
cumpridos pela PF,
junto com 6 de
prisão preventiva

Ministra Anielle contra o racismo
A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, cumpriu agenda em Salvador ontem. A irmã de Marielle (vereadora morta no Rio, símbolo
de lutas por direitos), anunciou a retomada de programa contra o racismo, junto à embaixadora dos EUA Linda Thomas-Greenfield A4

Felipe Santos (Ceará SC) / Divulgação

LETRAS

Maria
Bethânia
agora é
“imortal”
da ALB
Agora é oficial: Maria Bethâ-
nia Vianna Telles Velloso, 76
anos, já é “imortal” da Aca-
demia de Letras da Bahia
(ALB). A cantora tomou posse
diantedeauditóriolotado.No
discurso, recitou poemas e ci-
tou referências, a exemplo de
Pessoa, Clarice, Caymmi e o
‘mano’ Caetano. A7

FIEB

Especialistas
em energia
solar se
reúnem
em Salvador
A Federação das Indústrias
do Estado da Bahia (Fieb)
realiza, até amanhã, o Semi-
nário Nacional de Energia
Solar - Bahiatec Solar. O
evento está reunindo em
Salvador autoridades do se-
tor para discutir oportuni-
dades e desafios da área em
2023. B3

SELIC

Copom
mantém
taxa de
juros em
13,75%
Como já era esperado pelo
mercado financeiro, o Comi-
tê de Política Monetária (Co-
pom) do Banco Central do
Brasil manteve a taxa Selic,
que determina os juros bá-
sicos da economia, em
13,75% ao ano. A decisão di-
vulgada após a reunião de
ontem foi unânime. B3

PANORAMA
Galeria RV reúne
ampla produção
visual baiana em
Exposição C1

SAÚDE INFANTIL

Risco de
poliomielite
é ameaça para
municípios
baianos A6

CLIMA

Temporal
causa
transtornos em
diversas regiões
da capital A6

NEWTON SOBRAL

“Advogada baiana
negra concorre ao
Supremo Tribunal
Federal” A2

DIVALDO FRANCO

“O Universo foi criado
por um Poder Infinito,
pouco importando
o nome” A3

‘VOZÃO’

Ceará bate Sport
nos pênaltis e fatura
Copa do Nordeste B7

‘LENDA’ DO BOXE

Evento arrecada
recursos para
Holyfield B8
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UM JORNAL
DE OPINIÃO

OPINIÃO \ LEITOR

“O Banco
do Brasil foi
a minha
universidade” A2
ARMANDO SÁ DE FARIA

FECHAMENTO: 01H14

A Polícia Federal (PF) cum-
priu ontem mandados de
busca e apreensão na resi-
dência do ex-presidente Jair
Bolsonaro (PL), em Brasília,
em investigação que apura a
inserção de dados falsos de
vacinação contra Covid-19
em dois sistemas do Minis-
tério da Saúde. Foram apre-
endidos o celular do ex-pre-
sidente e cartões de vacina-
ção dele, da esposa, Michel-
le, e da filha de 12 anos. A
Operação Venere cumpriu
16 mandados de busca e
apreensão e seis de prisão
preventiva. Entre os detidos
está o coronel Mauro Bar-
bosa Cid, ex-ajudante de or-
dens da Presidência, apon-
tado como sendo um dos

responsáveis pela suposta
fraude. Em entrevista à rá-
dio Jovem Pan, Bolsonaro
negou a falsificação e disse
não ter tomado a vacina. “É
problema meu. Eu resolvi
não tomar. Acharam ali o
cartão da minha esposa”,
disse o ex-presidente, que
chegou a chorar em meio às
declarações. A8

Reprodução

Ex-presidente
foi às lágrimas
em entrevista
no rádio. Ele nega
irregularidades
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ÍCONE DO ROCK
Guitarra quebrada
por Kurt Cobain
irá a leilão C1

Ceará segurou
a pressão na
casa do Sport

Uendel Galter / Ag. A TARDE

Bethânia durante o discurso de posse: musicalidade e literatura na Academia


