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Bahia dá a largada esta noite para voltar à Série A do Brasileiro

Tribunada Bahia
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Cientistas descobrem por
que covid causa inflamação
grave em alguns pacientes
Um estudo publicado ontem na revista
científica Nature, explica pela primeira vez por
que a covid-19 causa inflamação grave em
algumas pessoas, que desenvolvem dificuldades
respiratórias e danos em múltiplos órgãos.
Segundo o estudo, o coronavírus pode infectar
e matar células imunes presentes no sangue e
pulmões, causando a inflamação.
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Eletrobras:
Guedes usa guerra
na Ucrânia para
defender
privatização
Segundo o ministro
da Economia,
privatização da
Eletrobras é passo
fundamental para
garantir a segurança
energética do Brasil
no longo prazo, bem
como investimentos
em energia limpa.

Mais uma rodada de pesquisa sobre a intenção de votos nas eleições presidenciais e o presidente
jair Bolsonaro (PL) só tem a comemorar. Pelo segundo mês consecutivo, pré-candidato ganhou três
pontos percentuais, conforme pesquisa realizada pela Quaest e Genial. Lula permanece com 44%
das intenções de votos.

Ministério destina R$ 26 milhões em kits de
robótica para escolas sem computador ou água
Escolas sem água e computador receberam R$ 26 mi para comprar kits de
robóticas. Segundo reportagem da ‘Folha de S.Paulo’, subsídios liberados
pelo MEC beneficiam empresa de aliados do presidente da Câmara,
Arthur Lira. Um prefeito no Maranhão, beneficiado pelos recursos, está
construindo uma casa com 24 quartos.

Dois diretores do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE), órgão envolvido nas denúncias
de compra de ônibus a preços inflados e
intermediação de verbas por pastores, adquiriram
carros de luxo após assumirem os cargos. Mesmo
recebendo salários de pouco mais de R$ 10 mil, os
diretores Garigham Amarante e Gabriel Vilar
compraram veículos utilitários esportivos (SUVs, na
sigla em inglês) zero quilômetro avaliados em R$
330 mil e R$ 250 mil, respectivamente.

Nova pesquisa aponta avanço de Bolsonaro. Lula estaciona
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ONU suspende
Rússia do
Conselho de
Direitos Humanos
A Assembleia Geral
das Nações
Unidas votou ontem
para suspender
a Rússia do Conselho
de Direitos
Humanos da
organização como
punição pela invasão
da Ucrânia.

Diretores do
FNDE
compraram
carros que
custam até 30
vezes seus
salários
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Retornos na Rua Lucaia serão
fechados a partir de amanhã

Preço dos imóveis fecha 1o
trimestre com alta de 2,22%

PÁGINA  X PÁGINA  X

Produlçao de grãos na
Bahia deve bater novo
récorde este ano

PÁGINA  X

PÁGINA  X

4 em cada 10 baianos
ainda não tomaram a
dose de reforço

Quadros do MDB
são exonerados da
prefeitura após
rompimento
Decisão veio após o
partido romper com o
grupo político do
prefeito Bruno Reis e
do pré-candidato ao
governo, ACM Neto,
ambos do União
Brasil.

Ainda que a melhora nos números da pandemia tenha
possibilitado a flexibilização de diversas medidas restritivas
em Salvador, como a retomada de eventos, os faltosos com
18 anos ou mais já passam dos 600 mil em Salvador, que
tem um público estimado em pouco mais de 2 milhões de
pessoas que precisam receber o reforço.

Os preços dos imóveis residenciais à venda em Salvador
tiveram um aumento nominal na média no mês de março.
Segundo os dados do Índice FipeZap, que monitora o valor
médio de imóveis anunciados para venda em 16 capitais e 50
das maiores cidades do país, o preço médio do imóvel na
capital baiana registrou alta de 0,83% no último mês de março
e encerrou o 1º trimestre do ano com alta de 2,22%.

Segundo o IBGE, a produção de grãos deve chegar a
11,1 milhões de toneladas. Serão 623 mil a mais
(+5,9%) do que o recorde do ano passado, quando a
Bahia conseguiu colher 10,5 milhões de toneladas
dos 26 itens avaliados pela instituição.

Dois retornos que ficam na Rua Lucaia, no Rio
Vermelho, serão fechados permanentemente a
partir deste final de semana. Isto se deve ao
avanço das obras do BRT.

 Se você vai transitar de carro pelo Lucaia cuidado

 Estudo joga luz sobre o covid e a forma que o vírus encontra para infeccionar

 Setor imobiliário se recupera e o valor do metro quadro tende a subir, devido a valorização


