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Isolamento
social tem
baixa adesão
A Baixada Santista voltou
à fase amarela do Plano
São Paulo com isolamento social tão baixo quanto
em 17 de março. Foi quando o Governo Estadual começou a monitorar o índice diariamente, na etapa
inicial da pandemia do novo coronavírus.
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Vacinação contra covid-19
no Estado será em janeiro
Detalhes da operação serão
divulgados na próxima 2a-feira

A vacinação contra a covid-19 será no mês que vem.
O governador João Doria
confirmou a data, ontem. O
plano estadual de imuniza-

ção será divulgado na próxima segunda-feira. Segundo
o governador, serão apresentadosos processos,logística, etapas, grupos e re-

giões para a aplicação das
doses. A vacina CoronaVac está na 3 a fase de testes paracomprovar a eficácia do imunizante.
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GOVERNO DO ESTADO DE SP.

Agostinho diz
que Santos
precisa de
transformação
Ricardo Agostinho quer
ser o novo presidente do
Santos por estar convicto
de que só “uma grande
transformação institucional e administrativa poderálivraroclubedocaosprovocado pela irresponsabilidade das últimas gestões”.
Publicitário, ele entende
que o Santos precisar recuperaraconfiança.
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Ação da PF
prende cinco
pessoas

O Butantan recebeu, ontem, 600 litros de matéria-prima para produzir um milhão de doses da CoronaVac em solo nacional. O material será envasado em frascos multidoses

CUIDADOS, INOVAÇÃO E PRÊMIO
Em tempos de restrições impostas pela pandemia, foi preciso unir criatividade e inovação para transformar a entrega do tradicional Prêmio Top of Mind
em uma festa que celebra as marcas mais lembradas do mercado. A entrega aos premiados começou ontem e termina na próxima segunda-feira.
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VANESSA RODRIGUES

Bom Prato
deixa de
servir jantar

Ação da Polícia Federal levou à apreensão de mais
deR$5,5milhões em espécie, após operação de câmbioirregularem uma agência de viagens em Santos.
O fato trouxe à tona um
esquema de lavagem de
dinheiro com suposta origem no tráfico de drogas.
Uma mulher e quatro homens foram presos.
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As oito unidades do Bom
Prato na Baixada Santista
vão deixar de servir o jantar. O atendimento do
BomPrato, servindo jantares, além da atenção nos
feriados e finais de semana, foi criado em caráter
emergencial, de forma
temporária, para garantir
segurança alimentar durante a pandemia.
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INTELIGÊNCIA

UNIDADES

Por meio do seu Núcleo de
Inteligência, a Polícia Federal em
Santos soube que alguém levaria
vultosa quantia em dinheiro para
uma casa de alto padrão na Ponta
da Praia, que passa por reforma.
A partir daí, teve sequência a
operação que levou aos flagrantes

Segundo o Governo do Estado,
ao todo, o serviço de refeições
no período da noite foi suspenso
em 57 das 59 unidades.
O atendimento em períodos
excepcionais do Bom Prato era
para pessoas em situação de
extrema vulnerabilidade social.

BOA MESA

GALERIA

Página C-4

Página C-1

Bolos muito
gostosos e
com um jeitão
de Natal

Bom dia
Ataques de criminosos, como
os de Criciúma (SC) e Cametá (PA),
exigem uma ação de combate
integrada, em nível federal.
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ARTIGOS

Trio explora os
encantos de um
som chamado
Gypsy Jazz
Tempo
Alta do PIB não
São Paulo bate o
Sol entre nuvens, com chuva
recupera perdas do fraca à tarde e à noite.
Goiás e assume a
ponta do Brasileiro primeiro semestre Mín. 22º Máx. 29º
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Abriu dois pontos sobre o Galo. B-7

No 3o trimestre subiu 7,7%.
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TOTAL DESTA EDIÇÃO 22 PÁGINAS

RONALDO
ABREU VAIO

CLAUDIA
G. OLIVEIRA

O Poder do Mito,
um livro memorável,
que ecoa em todos
nós, do passado
para o futuro. A-7

Uma sugestão de bons
vinhos para o jantar
e o almoço em família
para o Natal, que
se aproxima. C-5

