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LEGISLATIVO Texto-base retorna, agora, à Câmara, onde precisa de 308 votos

PEC dos Precatórios é
aprovada no Senado
por 61 votos a 10
O Senado Federal aprovou
ontem em segundo turno o
texto daPEC dos Precatórios,
com o placar de 61 votos a
favore10contrários.Apauta

precisava de, no mínimo, 49
votos. No mesmo dia, acon-
teceu a votação do primeiro
turno, que teve 64 votos fa-
voráveis e 13 contrários,

Felipe Iruatã / Ag. A TARDE

ELEIÇÕES

ACM Neto oficializa
pré-candidatura
Com uma versão repaginada do famoso jingle “ACM, meu
amor” e promessas de um governo descentralizado, o
ex-prefeito de Salvador ACM Neto lançou ontem oficial-
mente sua pré-candidatura ao governo da Bahia. Ao lado
de representantes nacionais do futuro União Brasil, Neto
deu o pontapé na campanha para o governo. A8

NOVA VARIANTE

Ministério
da Saúde
confirma
cinco casos
de ômicron
O Ministério da Saúde con-
firmou ontem cinco casos
da variante Ômicron no Bra-
sil – três em São Paulo e dois
no Distrito Federal. São qua-
tro homens e uma mulher,
todos vacinados contra a Co-
vid-19. Eles estão isolados e
pelo menos um apresenta
sintomas leves. B5

CRISE

Economia do
Brasil entra
em recessão
técnica

A economia entrou em re-
cessão técnica no Brasil ao
cair 0,1% no terceiro trimes-
tre de 2021, informou ontem
o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). B4

MÚSICA
Samba e
música
instrumental
voltam ao
Pelourinho C1

ARTES VISUAIS

Cau Gomez
participa de
residência
artística no
Sacatar A5

MERCADO

Convenção
da Ademi
é aberta
em Praia
do Forte

OPINIÃO \ LEITOR

CARLOS ZACARIAS JR.

“A história humana
é repleta de
episódios de
altruísmo” A3

AGENOR GORDILHO

“O objetivo
primacial da festa
carnavalesca é o
lucro” A3

“A variante ômicron já chegou ao Brasil e o
Planalto continua inerte” A2

CARLOS NEVILLE
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UM JORNAL DE OPINIÃO

Rafael Martins / Ag. A TARDE

ACM Neto lançou
jingle inspirado
em sucesso da
campanha do avô

Almir Santos/Divulgação

Gal do Beco: de volta

A abertura da 31ª Convenção
Anual da Associação de Di-
rigentes de Empresas do
Mercado Imobiliário (Ade-
mi-BA) ocorreu ontem, no
Tivoli Ecoresort, em Praia do
Forte. O evento conta com a
5ª edição do Fórum de Lí-
deres e Investidores do Mer-
cado Imobiliário. B3

além de duas abstenções. A
matéria retornará à Câmara
– onde precisa de 308 votos
–, já que teve seu texto al-
teradopelossenadores.Com

a aprovação, chancelada até
por parte da oposição, o go-
verno poderá destravar o pa-
gamento do Auxílio Brasil
de R$ 400, este mês. B2

X

GGGAAALLLOOO
FFFAAATTTUUURRRAAA
TTTÍÍÍTTTUUULLLOOO EEE
AAAFFFUUUNNNDDDAAA
OOO BBBAAAHHHIIIAAA
Tricolor abriu dois gols de
vantagem na Fonte Nova, mas levou
a virada diante da torcida. B7
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ENCONTRO Evento foi aberto ontem
no Tivoli Ecoresort, na Praia do Forte

Convenção
da Ademi
debate futuro
do setor
imobiliário
DA REDAÇÃO

A abertura da 31ª Convenção
Anual da Associação de Di-
rigentes de Empresas do
Mercado Imobiliário (Ade-
mi-BA) foi realizada na noite
de ontem, no Tivoli Ecore-
sort, em Praia do Forte, no
litoral norte baiano. O even-
to, que é um dos mais es-
perados da entidade, conta
com a 5ª edição do Fórum de
Líderes e Investidores do
Mercado Imobiliário (FLI-
MI), que tem expressão na-
cional e atrai para Bahia dis-
cussões acerca dos princi-
pais temas que impactam a
indústria da construção civil
e do segmento da incorpo-
ração imobiliária.

“Estamos juntos de novo
para presencialmente dis-
cutirmos o futuro do mer-
cado imobiliário, da econo-
mia de nosso país e do mun-

do. Há dois anos estávamos
aqui e ninguém imaginava
que o vírus iria modificar
tanto as nossas vidas. Neste
período, o setor imobiliário
não se omitiu, cumpriu sua
responsabilidade social e
apoiou os poderes públicos
em ações. Também acompa-
nhamos as tendências e ago-
ra seguimos firmes para
cumprir o nosso papel de
participar decisivamente no
desenvolvimento econômi-
co do país”, ressaltou o pre-
sidente da Ademi-BA, Cláu-
dio Cunha, na abertura do
evento.

Participaram também do
ato o presidente da Conder,
José Trindade – que repre-
sentou o governador Rui
Costa –, o prefeito de Sal-
vador, Bruno Reis, o presi-
dente da Câmara Municipal
de Salvador, Geraldo Júnior,
e o vice-presidente de Ha-

bitação da Caixa, Jair Mahl.
Hoje, a programação con-

ta com três debates durante
a manhã: o economista Ro-
dolfo Margato, que falará so-
bre as perspectivas na eco-
nomia do Brasil para 2022; o
advogado e professor Talden
Farias, que abordará o tema
Licenciamento Ambiental
Municipal e a ADI 7007 no
Supremo Tribunal Federal
(STF); e o também advogado
e professor Georges Hum-
bert, que debaterá sobre
Área de Proteção Permanen-
te (APP) em área urbana e a
revisão do tema 1010 no Su-
perior Tribunal de Justiça

Sergio Figueiredo / Divulgação Ademi-BA

A abertura da 31ª Convenção da Ademi contou com a participação de autoridades e representantes do setor

“Seguimos
firmes para
cumprir o
nosso papel
de participar
decisiva-
-mente no
desenvolvimen-
-to econômico
do país”
CLÁUDIO CUNHA, da Ademi-BA

BENEFÍCIO

Auxílio gás é regulamentado
AGÊNCIA BRASIL
Brasília

O presidente Jair Bolsonaro
editou ontem decreto que
regulamenta a Lei 14.237/21,
que institui o auxílio gás. O
texto detalha regras neces-
sárias à operacionalização
do programa, destinado a
atenuar o efeito do preço do
gás liquefeito de petróleo
(GLP) no orçamento de fa-
mílias de baixa renda.

O auxílio será concedido
às famílias inscritas no Ca-
dastro Único para Progra-
mas Sociais (CadÚnico) cuja
renda familiar mensal per
capita for igual ou inferior a
meio salário mínimo e às
famílias que tenham, entre
seusmembros,quemreceba
o Benefício de Prestação
Continuada (BPC). A edição
do decreto viabiliza a im-
plantação do benefício a
partir deste mês.

A lei prevê ainda que o
auxílio seja concedido pre-
ferencialmente às famílias
com mulheres vítimas de
violência doméstica que es-
tejam sob o monitoramento
de medidas protetivas de ur-
gência. Neste sentido, o de-
creto define que tal conces-
são será realizada a partir do
acesso a informações do
banco de dados mantido pe-
lo Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ).

As famílias beneficiadas
terão direito, a cada bimes-
tre, a um valor equivalente a
50% da média do preço na-
cional de referência do bo-
tijão de 13 quilogramas (kg)
dos últimos seis meses. O
preço de referência será es-
tabelecido pela Agência Na-
cional do Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis
(ANP).

Bolsonaro editou tam-
bém ontem decreto que re-

gulamenta o funcionamen-
to do Alimenta Brasil, pro-
grama de aquisição de ali-
mentos de produtores ru-
rais familiares, extrativis-
tas, pescadores artesanais,
povos indígenas e demais
populações tradicionais. O
texto ainda amplia o limite
de recursos que cada enti-
dade familiar ou coopera-
tiva pode receber do poder
público.

"Nãoéadmissívelquenes-
se Brasil do conhecimento
ainda exista brasileiro e bra-
sileira passando fome. A fo-
me não é silenciosa, ela dói",
afirmou o ministro da Ci-
dadania, João Roma, duran-
te a assinatura do decreto.

De acordo com o decreto,
a partir de 1º de janeiro de
2022, o limite anual de va-
lores pagos a unidades fa-
miliares para a aquisição
dos alimentos vai aumen-
tar.

Benefício do
auxílio gás será
concedido às
famílias
inscritas no
CadÚnico

MATÉRIA-PRIMA

Indústrias têm dificuldades
para comprar insumos
AGÊNCIA BRASIL
Brasília

As dificuldades de abasteci-
mento de insumos e de ma-
térias-primas afetaram em
média 68% das empresas
das indústrias extrativa e de
construção, em outubro de
2021, de acordo com pesqui-
sa da Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI), divul-
gada ontem.

O percentual é menor do
que o de fevereiro deste ano,
quando 73% das empresas re-
lataram o problema. “Apesar
da ligeira queda, a situação
está bastante complicada e
mais da metade das indús-
trias avalia que esse desajuste
só terá fim a partir de abril de
2022”, informou a CNI.

Segundoapesquisa,em18
dos 25 setores da indústria
de transformação consulta-
dos, mais de dois terços das

empresas afirmaram que,
mesmo em negociações
com o valor acima do ha-
bitual, está mais difícil obter
os insumos no mercado do-
méstico.

Mais atingidas
Esse problema atinge 90%
do setor de calçados; 88%
das indústrias de couro, 85%
dos fabricantes de móveis;
79% da indústria química;
78% do vestuário e 78% das
madeireiras, além de 77%
das indústrias de equipa-
mentos de informática e
produtos eletrônicos e 76%
do setor de bebidas, por
exemplo.

Entreossetoresquedepen-
demdeinsumosimportados,
18 deles também relataram o
mesmo problema: a dificul-
dade de comprar a mercado-
ria, mesmo que se decida pa-
gar a mais por ela.

(STJ). Nos turnos vespertino
enoturno,oeventocontinua
com Torneio de Beach Ten-
nis,momento‘Adega’eshow
da Banda Filhos de Jorge.

Jánosábado,últimodiade
conferências, os debates se-
rão em torno das perspec-
tivas para 2022, com o di-
retor executivo de jornalis-
mo e esporte do Grupo Ban-
deirantes, Rodolfo Schnei-
der, que abordará o que es-
perar do Brasil no ano elei-
toral; e com o doutor em fi-
losofia e mestre em ciências
políticas, Fernando Schul-
ler, que falará sobre o ce-
nário político brasileiro. Du-

rante a tarde, a programação
continua com show do can-
tor Faustão e segue até à noi-
te com o momento ‘Adega’ e
encerramento com apresen-
tação da banda Negra Cor.

No final, a Ademi-BA di-
vulgará a Carta da 31ª Con-
venção Anual, com os resul-
tados do evento.

O uso de máscara será
obrigatório durante os dias
deprogramação,queexigirá
o cartão de vacinação atua-
lizadoeseguirátodosospro-
tocolos de segurança reco-
mendados pela Organiza-
ção Mundial da Saúde e pe-
las autoridades sanitárias.

O decreto do
programa
Alimenta Brasil
também foi
editado ontem
por Bolsonaro
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