
Sol entrenuvens, comchuva
fracaà tarde eànoite. B-7

Mín.22ºMáx.29º

TempoSãoPaulobateo
Goiáseassumea
pontadoBrasileiro
AbriudoispontossobreoGalo. B-7

AltadoPIBnão
recuperaperdasdo
primeirosemestre
No3o trimestresubiu7,7%. B-1

Bomdia
Ataquesdecriminosos,como
osdeCriciúma(SC)eCametá (PA),
exigemumaaçãodecombate
integrada,emnível federal. A-2

OPoderdoMito,
um livromemorável,
queecoaemtodos
nós, dopassado
parao futuro.A-7

UNIDADES

Emtemposde restrições impostaspelapandemia, foi precisounir criatividadee inovaçãopara transformaraentregado tradicionalPrêmioTopofMind
emuma festaquecelebraasmarcasmais lembradasdomercado.Aentregaaospremiados começouonteme terminanapróximasegunda-feira. A-6

Umasugestão debons
vinhosparao jantar
eoalmoçoemfamília
paraoNatal, que
seaproxima.C-5

INTELIGÊNCIA

G. OLIVEIRA

VANESSARODRIGUES

CUIDADOS, INOVAÇÃOEPRÊMIO

ABREUVAIO

TOTALDESTAEDIÇÃO 22PÁGINAS

As oito unidades do Bom
Prato naBaixada Santista
vão deixar de servir o jan-
tar. O atendimento do
BomPrato,servindojanta-
res, além da atenção nos
feriados e finais de sema-
na, foi criado em caráter
emergencial, de forma
temporária, para garantir
segurança alimentar du-
ranteapandemia. A-5

PáginaC-4
Bolosmuito
gostosose
comumjeitão
deNatal

Detalhesdaoperaçãoserão
divulgadosnapróxima2a-feira

SegundooGovernodoEstado,
ao todo, o serviço de refeições
noperíododanoite foi suspenso

em57das 59unidades.
Oatendimentoemperíodos

excepcionaisdoBomPratoera
parapessoas emsituaçãode

extremavulnerabilidade social.

ARTIGOS

AçãodaPolíciaFederal le-
vou à apreensão de mais
deR$5,5milhõesemespé-
cie,apósoperaçãodecâm-
bioirregularemumaagên-
cia de viagens em Santos.
O fato trouxe à tona um
esquema de lavagem de
dinheiro com suposta ori-
gem no tráfico de drogas.
Umamulher e quatro ho-
mensforampresos. A-7

PáginaC-1
Trioexploraos
encantosdeum
somchamado
GypsyJazz

Vacinaçãocontra covid-19
noEstadoseráemjaneiro

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

CLAUDIA

Pormeiodo seuNúcleode
Inteligência, a Polícia Federal em
Santos soubequealguém levaria
vultosaquantia emdinheiropara
umacasadealto padrãonaPonta
daPraia, quepassapor reforma.
Apartir daí, teve sequênciaa

operaçãoque levouaos flagrantes

Ricardo Agostinho quer
ser o novo presidente do
Santos por estar convicto
de que só “uma grande
transformação institucio-
nal e administrativa pode-
rálivraroclubedocaospro-
vocadopela irresponsabili-
dade das últimas gestões”.
Publicitário, ele entende
queoSantosprecisar recu-
peraraconfiança. B-5

ABaixada Santista voltou
à fase amarela do Plano
São Paulo com isolamen-
to social tão baixo quanto
em17demarço.Foiquan-
dooGovernoEstadualco-
meçouamonitoraro índi-
ce diariamente, na etapa
inicialdapandemiadono-
vocoronavírus. A-4

BomPrato
deixade
servir jantar

RONALDO

AçãodaPF
prendecinco
pessoas

BOAMESA

Agostinhodiz
queSantos
precisade
transformação

Isolamento
social tem
baixa adesão

GALERIA

A vacinação contra a co-
vid-19seránomêsquevem.
O governador João Doria
confirmouadata, ontem.O
plano estadual de imuniza-

çãoserádivulgadonapróxi-
masegunda-feira. Segundo
o governador, serão apre-
sentadososprocessos, logís-
tica, etapas, grupos e re-

giões para a aplicação das
doses. A vacina Corona-
Vac está na 3 a fase de tes-
tesparacomprovaraeficá-
ciadoimunizante. A-3
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