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DIREITOS HUMANOS Alteração impede autorização para matrimônio de pessoas com menos de 16 anos

Mudança na lei reduz em
32% casamentos infantis
Onúmerodecasamentosin-
fantis registrados na Bahia
caiu 32% entre 2019 e o ano
passado, resultado da Lei
13.811/2019, que impossibi-
lita autorização para o ma-
trimônio de pessoas abaixo
de 16 anos. Os dados da As-
sociação Nacional dos Regis-

tradoresdePessoasNaturais
(Arpen-Brasil) mostram 827
casamentos envolvendo jo-
vens com 16 e 17 anos ao
longo de 2022. Embora a le-
gislação atual viabilize o
matrimônio numa faixa
etária da adolescência, a Or-
ganização das Nações Uni-

das (ONU) define casamento
infantil como todo aquele
envolvendo pessoas meno-
res de 18 anos e busca com-
bater essa prática. Mesmo
sem mudanças recentes no
arcabouço legal, nas últimas
semanas a sociedade brasi-
leira tem debatido o tema,

por conta do casamento en-
tre o prefeito de Araucária
(PR), Hissam Dehaini, 65
anos, e uma adolescente de
16. Em 92,3% dos 827 casa-
mentos infantis oficializa-
dos na Bahia em 2022, a noi-
va tinha menos de 18 anos e
o homem, mais de 21. A4

“Tem que tirar
a ideia de que é
cultura; não é,
é violência”
REBECCA SOUZA, ativista
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RACISMO
Vini Jr. é alvo de ofensas e
Brasil irá notificar Espanha B8
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FINANÇAS

Medo de
golpes afasta
investidor
das moedas
digitais
As criptomoedas (moedas
digitais) têm gerado receio
de potenciais investidores.
Levantamento da empresa
Kaspersky mostra que 55%
dos investidores de cripto-
moedas no Brasil têm "mui-
to medo" de serem vítimas
de golpes. Especialistas ex-
plicam que ter atenção aos
links e à procedência das
corretoras é fundamental
para não ser enganado. B2

ENTREVISTA

Filósofo
defende
alegria
crítica
nas escolas

Defensor de uma visão hu-
manista da educação, o pro-
fessor, filósofo, pesquisador e
escritor Celso Vasconcellos es-
teve em Salvador, onde pro-
feriu palestra para 1,3 mil co-
ordenadores pedagógicos da
rede pública de ensino. Em
entrevistaaoATARDE,eledes-
tacouaimportânciadaapren-
dizagem efetiva e da “alegria
crítica” na escola. A7

SUS

Pesquisa
mostra difícil
acesso para
tratar câncer

Quase 70% dos moradores de
favela no Brasil sabem da im-
portânciadefazerexamespara
a detecção precoce de câncer,
mastêmdificuldadesdeacesso
ao SUS, diz pesquisa. B4

MÚSICA
Projeto Segundas
do Chorinho
celebra 12 anos em
busca de apoio C1

CLÁUDIO ANDRÉ

“A pré-campanha
já movimenta as
lideranças e os
partidos baianos” A3

CARLA ARAGÃO

“ Estudantes
vêm realizando
‘auditorias cívicas’
em suas escolas” A3

BAHIA E VITÓRIA
Times buscam recuperação
após maus resultados B7/B8
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UM JORNAL
DE OPINIÃO

OPINIÃO \ LEITOR

“Por que os erros são
sempre contra
nossos times?” A2

DILTON MAMEDE

FECHAMENTO: 23H18

Marcha Furta-cor
O Grupo Materna promoveu ontem a
Marcha Furta-cor, com o intuito de
sensibilizar a sociedade para problemas
psicológicos enfrentados pelas mães. A6

TRÍPLICE E PÓLIO

Baixa demanda
pode gerar
desperdício
de vacina

Com baixa demanda nos pos-
tos de saúde, as vacinas trí-
plice viral (caxumba, rubéola
e sarampo) e contra poliomie-
lite correm o risco de serem
desperdiçadas. A6
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Larissa Ribeiro sofreu golpes ao lidar com criptomoedas
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Hessel:
‘Aceitamos
patrocínio
ou mecenas’

Jogo do Real foi paralisado após torcida ofender Vini

Para começar a
semana de olho.
HOJE TEM.


