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UFBA Comunidade denuncia problemas; direção aponta reflexo do corte de verbas dos últimos anos

Campus de São Lázaro
vive situação precária

Alunos, docentes e funcio-
náriosdaUniversidadeFeral
daBahia(Ufba)estãodenun-
ciando problemas graves no
tradicional Campus de São
Lázaro, na Federação, que se-
dia diversos cursos da área
de Ciências Humanas. Seto-
res fechados, acessos inter-
ditados, vegetação sem cui-
dados e falta de ar-condicio-
nado nas salas são alguns
dos transtornos. A direção
da instituição admite as di-
ficuldades e atribui ao corte
de verbas federais do gover-
no anterior. A expectativa é
de que a situação melhore
com a recomposição dos re-
cursos feita pelo governo
atual. Enquanto isso, alunos
a exemplo de Cleiton Almei-
da padecem: “Há prédios in-
terditados, tem ar-condicio-
nado mas problemas elétri-
cos não permitem que fun-
cionem”. A4

Motoristas por aplicativo cobram direitos
Motoristas por aplicativo da capital aderiram a movimento nacional, reivindicando direitos, com ato público e
paralisação de atividades por 24 horas. A adesão não foi total, mas afetou a oferta do serviço A6
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VITÓRIA
Derrota em casa
acende alerta na
Toca do Leão B8

FUTEBOL BAIANO
Itabuna volta
a figurar entre
forças estaduais B7

CADERNO

Ações para
consciência no
trânsito criam
rede pela vida

INVESTIGAÇÃO

Erro causou
queda do
avião de
Marília
Mendonça
Relatório divulgado ontem
pela Aeronáutica (Cenipa)
concluiu que um erro de ava-
liaçãodopilotocontribuiupa-
ra a queda do avião no aci-
dente da morte da cantora
MaríliaMendonça.Elafaleceu
em novembro de 2021, ao che-
gar para um show em Minas
Gerais, no auge da fama. B5

EX-PRIMEIRA-DAMA

PF aponta que
Cid depositou
recursos para
Michelle
Investigação da Polícia Fe-
deral (PF) apontou que a
ex-primeira-dama Michelle
Bolsonaro teria recebido de-
pósitosfeitosporMauroCid,
ex-ajudante de ordens da
Presidência. A8

MÚSICA
Selo baiano estreia
com dueto entre
Lazzo e haitiano
Vox Sambou C1

RISCO

Brasil confirma
casos de
gripe aviária
no País B4

MOTOCICLETAS

Capacitação de
condutores é
essencial para
salvar vidas 3

TIAGO RODRIGUES

“Reforma agrária
ampla continua
sendo necessária” A2

ALBERTO T. ARENAS

“WALL-E representa a
camada mais baixa
e descartável” A3
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UM JORNAL
DE OPINIÃO

OPINIÃO \ LEITOR

“Profusão de CPIs
desvia o Congresso
de suas funções” A2
BOANERGES DE CASTRO
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maio
amarelo

LEGISLAÇÃO

Observatório
Nacional defende
leis mais rígidas
no País 4

ENTREVISTA

Diretor-geral do
Detran-BA fala de
avanços e metas
da gestão 8

Caderno publicado por
A TARDE nesta edição apre-
senta conteúdo especial
em torno do Movimento
Maio Amarelo, criado no
Brasil há uma década, e que
vem contribuindo com a

educação para o trânsito e
conscientização da popu-
lação. Bons resultados têm
sido colhidos, em especial
na Bahia, mas o desafio pa-
ra a redução de acidentes e
vítimas é permanente.
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Detran da Bahia
intensifica ações
de conscientização
este mês

A TARDE FM

Secretária
destaca ações
da prefeitura nas
redes sociais A8

Denisse Salazar / Ag. A TARDE

A falta de manutenção é visível na área do Campus de São Lázaro, que sedia cursos de Ciência Humanas

BEBÊS

Doação de leite
materno é
ato de amor e
solidariedade A5


