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BAHIA

Governo dará
R$ 2,6 milhões
para cidades
em emergência
CHUVAS O governo da Bahia vai repassar
mais de R$ 2,6 milhões para os municípios
que estão em situação de emergência e foram
atingidos pelas fortes chuvas que caem em
algumas regiões do estado. O recurso vai be-
neficiar exclusivamente famílias em situação
de vulnerabilidade social.

O dinheiro deve ser utilizado para provi-
mento dos Benefícios Eventuais, que são
aquisição de cestas básicas, pagamento de
aluguel social por até seis meses, aquisição
de documentação civil, botijão de gás col-
chões e enxoval de bebê.

O repasse também visa garantir a oferta de
alojamento provisório e pagamentos de des-
pesas vinculadas a ele, por exemplo, na
aquisição de gêneros alimentícios, produtos

de limpeza e higiene, roupas
de cama e banho para uso no
alojamento, dentre outros.

“Estamos trabalhando pa-
ra que esse recurso chegue
rapidamente aos municí-
pios, por entendermos a ur-
gência e necessidade das
pessoas que estão desabri-
gadas ou desalojadas. É uma
situação difícil e elas preci-
sam de um apoio e acolhi-
mento, então esse é um re-
passe emergencial, que visa
mitigar o sofrimento dessas
famílias”, explicou o secre-
tário da Secretaria de Justi-
ça, Direitos Humanos e De-
senvolvimento Social
(SJDHDS), Carlos Martins.

Ainda de acordo com ele,
a prioridade é assegurar o
acolhimento imediato das
famílias em condições dig-
nas e de segurança. “Ressal-
to que toda a equipe de As-
sistência Social da SJDHDS
está à disposição dos muni-
cípios para ajudar no que for
necessário. É uma rede de

políticas públicas e sociais
mobilizada para prover as
necessidades detectadas”,
destacou.

Ontem, a Superintendên-
cia de Proteção e Defesa Civil
da Bahia (Sudec) atualizou
os números referentes à po-
pulação atingida pelas en-
chentes que ocorrem em re-
giões do estado. Até o mo-
mento, são 576 desabrigados
e 15.381 desalojados. O nú-
mero total de atingidos che-
ga a 78.365 pessoas. A pasta
também contabilizou um
óbito em decorrência das
chuvas intensas.

São 64 municípios afeta-
dos, sendo 43 com decreto
de Situação de Emergência.

De acordo com a Secreta-
ria de Infraestrutura da Ba-
hia (Seinfra), a execução de
serviços emergenciais per-
mitiu o restabelecimento do
tráfego de veículos em 23
pontos de rodovias baianas
afetados pelas chuvas das
duas últimas semanas.

64
municípios
foram
afetados
pelas
chuvas das
últimas 2
semanas,
sendo 43
com
decreto de
situação de
emergência

AGÊNCIA BANCÁRIA É ALVO DE VANDALISMO

NA LIBERDADE Uma agência bancária do Bradesco na Rua Li-
ma e Silva, na Liberdade, foi alvo de vandalismo na madruga-
da de ontem. Funcionários que chegaram para trabalhar de
manhã encontraram a porta de vidro quebrada. Não se sabe
quem participou do ataque. Policiais militares informaram
que o alarme do sistema de monitoramento da agência dispa-
rou. No local, eles constataram também que a porta principal
e a vidraça interna tinham sido quebradas. Os caixas eletrôni-
cos não sofreram danos. A agência funcionou normalmente.

REPARTIÇÕES ESTADUAIS FECHAM POR JOGO

AMANHÃ O expediente das repartições públicas do Poder
Executivo estadual amanhã será cumprido por compensa-
ção, devido ao horário marcado para o jogo da Seleção Brasi-
leira pela Copa do Mundo, ao meio-dia. Será acrescida uma
hora na jornada normal de trabalho nos dias úteis, de acordo
com instrução normativa a ser expedida pela Secretaria da
Administração (Saeb). Serão mantidas todas as atividades
realizadas em locais onde são oferecidos os serviços públicos
essenciais, cuja prestação não admita interrupções.

Salvador
suspende
vacinação contra
a covid-19 hoje
FERIADO A campanha de va-
cinação contra a covid-19 em
Salvador está suspensa hoje
por conta do feriado da Con-
ceição da Praia, padroeira da
Bahia. Segundo a prefeitura,
a estratégia será retomada
amanhã. Os locais de vacina-
ção, público-alvo e horários
serão divulgados somente
amanhã pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS).

Ontem, a Secretaria Esta-
dual de Saúde (Sesab) divul-
gou os novos números da
doença no estado: nas últi-
mas 24 horas, foram registra-
dos 2.941 casos e 15 óbitos.
Dos 1.732.712 casos confir-
mados desde o início da pan-
demia, 1.692.793 já são con-
siderados recuperados, 9.001
encontram-se ativos e 30.918
tiveram óbito confirmado. O
boletim epidemiológico con-
tabilizou ainda 2.062.433 ca-
sos descartados e 365.644 em
investigação. Em todo esta-
do, 70.151 profissionais da
saúde foram confirmados
com a covid. Os dados repre-
sentam notificações oficiais
das vigilâncias locais e do
Ministério da Saúde.
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