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IMOBILIÁRIO Evento disponibiliza condições de pagamento facilitado para a realização do sonho da casa própria

Megafeirão oferece mais de 3 mil
imóveis a partir de R$ 160 mil
Mais de três mil apartamen-
tos novos, entre pronto para
morar, em obra ou na plan-
ta, com preços a partir de R$
160 mil – até R$ 1 milhão – e
condições facilitadas de pa-
gamento estarão à venda na

primeira edição do Mega
Feirão de Imóveis, que acon-
tece no próximo final de se-
mana, em Salvador, de sex-
ta-feira até domingo. O en-
dereço é a Mega Store da
Imob (Inteligência Imobiliá-

ria), na avenida Paralela, lo-
go após a entrada do Bairro
da Paz. O horário de fun-
cionamento na sexta e no
sábado é de 9h às 18h; do-
mingo, até 17h. A organiza-
ção do Feirão é da Imob. A

“Tem desconto
de até
R$ 100 mil”
ERIC PEREIRA, CEO da Imob

Pequeno Cidadão
Hoje, o SAC promove atendimento exclusivo para crianças e adolescentes até 17 anos para emissão de RG. A
ação faz parte do Projeto Pequeno Cidadão e acontece nos postos SAC Bela Vista, Liberdade e Candeias. A6
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VITÓRIA
Com atuação
ruim, Leão
perde por 2 a 0
para o Mirassol
B7

BAHIA
Tricolor tem duelo
direto contra a
zona de perigo B8

Victor Ferreira / EC Vitória

MEIO AMBIENTE

Estudantes
terão aula
sobre como
descartar
eletrônicos
Na semana do Meio Am-
biente, entre 5 e 9 de junho,
alunos de escolas privadas
de Salvador terão aulas so-
bre o descarte de resíduos
eletrônicos. A ação é uma
iniciativa da BdP Waste, que
há 9 anos atua no gerencia-
mento de resíduos. A4

ÔNIBUS

Sem acordo,
rodoviários
terão nova
rodada de
negociação
Após mais uma reunião sem
acordo com os empresários,
na manhã de ontem, o Sin-
dicato dos Rodoviários da
Bahiaanunciougreve,apar-
tir de 0h de quinta-feira. Se-
gunda-feira haverá nova ro-
dada de negociações. A4

INVESTIMENTO

Bahia terá
R$ 304 milhões
para a área
da Saúde
A ministra da Saúde, Nísia
Trindade, anunciou ontem,
em Salvador, R$ 304 milhões
em investimento de saúde
na Bahia, R$ 27 milhões de-
les para a oncologia. A8

MÚSICA
Brazil Afro
Symphonic inicia
Tamar Cultural C1

ISSO É BAHIA

Wagner defende
que oposição
siga unida
em Salvador A8

INVESTIGAÇÃO

Esposa de Mauro
Cid diz que usou
certificado de
vacinação falso B2

LUIZ MOTT

“Dandara dos
Palmares é uma
invencionice criada
no século atual” A2

ANNA IZABEL MUNIZ

“O PL das Fake News
é passo importante
para enfrentar os
desafios do Brasil” A3
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UM JORNAL
DE OPINIÃO

OPINIÃO \ LEITOR

“As tentativas para
evitar a morte
humana devem
ter seus limites” A2
WALDO ROBATTO

FECHAMENTO: 00H11

PESQUISA

Acervo do Cedoc
A TARDE inspira
trabalhos acadêmicos
Trabalhos no campo dos es-
tudos étnicos e africanos, da
antropologia, da ciência da
informação e em diálogo
com a comunicação social
baseadosnosacervosdoCen-
tro de Documentação A TAR-
DE (Cedoc A TARDE) revelam
comoumcentrodocumental
de uma empresa de mídia

pode inspirar abordagens
em perspectivas diversas.
Além disso, apontam como o
Cedoc tem a potencialidade
de inspirar o debate e a re-
flexão. Exemplo disso é a co-
leção de mais de 1.400 re-
gistros sobre as religiões
afro-brasileiras e os cadernos
da Consciência Negra. A7

entrada no local é gratuita.
Cada empresa oferece estra-
tégia própria de descontos,
como o pagamento de taxas
cartoriais, ITIV grátis (Im-
posto sobre Transmissão In-
ter Vivos); entrada dividida

no cartão de crédito; parce-
lamento da poupança; per-
sonalização da planta, entre
outras. Há opção no Imbuí,
Itapuã, Paralela, Piatã, Ja-
guaribe, Jardim das Marga-
ridas, entre outros. B5

FOTOGRAFIA
Exposição alerta
sobre assassinatos
de LGBTQUIAP+ C1

Rubro-Negro amarga a segunda derrota consecutiva

CONGRESSO

Mulheres
lideraram
debates no
último dia
do evento
O último dia do 1º Congresso
Brasileiro de Direito e Sus-
tentabilidade, realizado no
Wish Hotel da Bahia, em Sal-
vador, teve início com o pai-
nel liderado por mulheres
sobre Biocommodities: O tri-
pé da sustentabilidade para
o desenvolvimento do País. O
paineltevecomomediadora
a ex-subchefe de assuntos
jurídicos de Infraestrutura
da Presidência da República,
Ana Carolina. B3
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O último dia do 1º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade teve painéis liderados por mulheres


