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Pela primeira vez, São Paulo 
não registra morte por covid 
Apesar da ausência de mortes nos registros desta segunda-feira, a média móvel de óbitos em São Paulo está em 73, mas há 
quase um mês abaixo de 100. O governo disse que foram registrados 359 novos casos, totalizando 4.413.241 Pág. 05 
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LOTERIAS 

Deu sorte hoje? 
Mega Sena 

Concurso nº 2255 
25/04/2020 
15-20-39-41-49-57 

Lotofácil 
Concurso nº 1959 
27/04/2020 
01-02-03-06-07 
09-10-12-13-16 
17-18-20-24-25 

Lotomania 
Concurso nº 2069 
28/04/2020 
02-03-04-07-08 
1-16-23-25-30 
34-43-49-54-64 
65-67-68-81-91 

Dupla Sena 
Concurso nº 2071 
28/04/2020 
Primeiro sorteio 
06-12-25-30-36-49 
Segundo sorteio 
09-14-20-24-31-48 

Federal 
Extração nº 05477 
18/03/2020 

Prêmios Principais 
Prêmio Bilhete Valor (R$) 
105041 | 500.000,00 
2º 064624 27.000,00 
3º092652 24.000,00 
4º 044129 19.000,00 
5º 078488 18.329,00 

TCESP realiza força- 
tarefa em 486 escolas 

Uma força-tarefa de 500 
técnicos do Tribunal de Con- 
tas do Estado de São Paulo 
fiscalizou nesta segunda-feira, 
8, a situação de escolas esta- 
duais e municipais com a re- 
tomada das aulas presencias 
na rede pública. As visitas sur- 
presas acontecem em 348 ci- 
dades, Ao todo, 486 unidades 
de ensino são alvo da ação. 

Em uma das escolas, os 
técnicos encontraram uma 
garrafa de refrigerante no lu- 
gar do extintor de incêndio. 
Outra irregularidade iden- 
tificada foi o transporte de 
passageiros que não são es- 
tudantes pela empresa con- 
tratada para levar os alunos 
às aulas 

São Paulo, terça-feira, 09 de novembro de 2021 

[Cena do dia] 

Retorno dos vistos 

Renato S. Cerqueira/AE 

Movimentação no Centro de Atendimento ao Solicitante de Vistos do consu- 
lado dos Estados Unidos, na Vila Mariana, nesta segunda-feira (8). O consula- 
do voltou a emitir vistos para os brasileiros que vão viajar aos Estados Unidos 

CARTA DO LEITOR 

A respeito do artigo publica- 
do por João Doria na edição de 
10/03/20, venho manifestar meu 
“de acordo” com a reforma da 
Previdência. No entanto, gostaria 
que o Senhor Governador viesse 
a público esclarecer, em Artigo 
Complementar, se todos os ser- 

vidores do Estado de São Paulo 
foram Incluídos nessa reforma, 
como por exemplo, o próprio go- 
vernador, deputados estaduais, 

secretários, juízes, desembarga- 
dores, promotores. 

Mauro Asperti 

Quase que todos os finais de 
semana o monotrilho sofria ma- 
nutenções na via, mesmo após 
todos estes cuidados, houve in- 
cidentes, até batida entre duas 
composições, e agora, a quebra 
de uma roda culminou em sua pa- 
ralisação. Se nossos governantes 
tivessem dado continuidade ao 
Projeto Fura Fila/Paulistão, não 
estaríamos passando por isso, 
infelizmente, nossos governantes 
provocaram o caos no transpor- 
te público e diariamente somos 
vistos como sardinhas em lata, 
lamentável. 
Valmir Braga 

O governador João Doria pre- 
cisa ser enérgico com o Consór- 
cio CEML responsável pela Linha 
15-Prata do monotrilho. Não é 

sa 
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possível que, por suposta irres- 
ponsabilidade, a população seja 
penalizada e os cofres públicos 
tenham prejuízo de R$ 1 milhão 
por dia com a paralisação da linha 
que ultrapassou dez dias. Tenho 
certeza que os responsáveis pelo 

consórcio têm seus carrões e não 
utilizam o transporte público para 

ir e vir do trabalho todos os dias. 
Idalgo C. Coutinho 

A cada dia que passa, os ca- 
sos confirmados de pacientes 
infectados pelo coronavírus vêm 

aumentando no país e, principal- 
mente, em São Paulo. Sem contar 
nas centenas de casos suspeitos 
que também crescem. Providên- 
cias urgentes precisam ser toma- 
das, como proibir a realização de 
eventos públicos e privados que 

tenham aglomerações. 
Teresa Virgínia Fonseca 

Todo o país está de luto com as 
mortes na Baixada Santista em 
decorrência das fortes chuvas dos 
últimos dias. É de cortar o coração 
o que aconteceu. Estou rezando 
por todos e pelas suas famílias, 
em especial pelos heróicos bom- 
beiros que perderam suas vidas 
para salvar outras. 
Denise de Alcântara Silva 

Envie sua opinião para 
gilcampos&freesaopaulo.com.br 
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Produção de veículos 
cai 24,8%, no pior 
outubro em cinco 
anos, revela Anfavea 
A falta de componentes ete- 

trônicos nas linhas de monta- 
gem se traduziu no mês passado 
no pior outubro na produção de 
veículos em cinco anos. No total, 
1779 mil unidades foram monta- 
dos, entre carros de passeio, uti- 
itários leves, cominhões e ôni- 
bus, segundo balanço divulgado 
nesta segunda-feira, 8, pela An- 
fovea, entidade que representa 
as montadoras. Desde outubro 
de 2016, quando foram fabrica- 
dos 1776 mil veículos, não se via 
volume tão baixo para o mês. 

Na comparação com o mes- 
mo mês de 2020, a queda foi 
de 24,8%. Embora o resultado 
tenha sido 2,5% superior ao de 
setembro, a atividade segue 
comprometida na indústria de 
veículos pela falta de peças, 
tendo como maior gargalo a in- 
suficiência de componentes ele- 
trônicos, um problema global. 

No acumulado desde janeiro, 
a diferença em relação a 2020 é 
positiva, com alta de 16,7%, num 
total de 1,83 milhão de veículos 
produzidos. Porém, a própria 
Anfavea não descarta a possibi- 
lidade de esse crescimento cair 
para a casa de um dígito no re- 
sultado final deste ano. 

Com a falta de carros nas 

concessionárias, as vendas de 

veículos recuaram 24,5% em 

relação a outubro do ano pas- 
sado, para 162,3 mil unidades - 

também o menor resultado para 

o mês em cinco anos Frente a 

setembro, as vendas subiram 
47%, mas a base de compara- 

ção aqui é fraca, já que o mês 
anterior a outubro é o pior do 
ano até agora. 

De janeiro a outubro, as ven- 
das de veículos somaram 174 
milhão de unidades, alta de 
9,5% no comporativo interanual 
porque o choque da chegada 
da pandemia entre os meses 
de abril e junho do ano passado 
foi pesado. Ainda assim, a Anfa- 
vea adianta que essa diferença 
também deve ser reduzida até 
dezembro, com chance de o ano 
fechar no vermelho. 

Do lado das exportações, que 
somaram 29,8 mil veículos no 
mês passado, o balanço das 
montadoras mostra queda de 
14,6% frente a outubro do ano 
passado. Contra setembro, hou- 

ve alta de 26% nos embarques, 
e no ano o total exportado che- 

ga a 306,8 mil, 26,8% acima dos 
dez primeiros meses de 2020. 

Agentes de busca ativa já localizam 91% 
das famílias dos alunos da rede municipal 
No primeiro mês de atuação, as 

mães contratadas pela Prefetu- 
ra de São Paulo para trabalharem 
como agentes de busca ativa es- 
colar localizaram 91% das famílias 
visitadas. Elas abrigam alunos que 
perderam o vínculo com as escolas 
municipais da capital em que esta- 
vam matriculados durante a pande- 
mia. O objetivo do trabalho é fazer 
com que os estudantes retomem as. 
aulas presenciais. 
Cada uma das mães contratadas 

faz, em média, quatro visitas por dia. 
nos endereços próximos à escola 
em que o estudante está matricu- 
lado. Neste início do projeto, entre 

os dias 27 de setembro e 15 de ou- 
tubro, as mulheres realizaram 1600 
visitas em endereços da cidade de 
São Paulo. 

Ao identificar os. responsáveis 
pela criança ou adolescente, a agen- 
teinforma que a escola em que o es- 
tudante está matriculado retomou as 
atividades e está habiltada a aten- 
déo novamente forma presencial. 

O trabalho é remunerado por 
R$ 1115,00 mensais, com 6h des- 
tinadas à formação continuada. 
Neste período, a mulher contrata- 
da precisa fazer cursos de quali 
ficação na escola ou na DRE em 
que a unidade pertence. 
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Informativo Jornal Estação 

O Jornal Estação continua circulando 

com 100.000 exemplares. 

De segunda a quinta-feira: versão on-line, 

com espaços comercializados. 

Às sextas-feiras: versão impressa nas 

estações de metrô e em 8 estações 

da linha Esmeralda da CPTM. Temos 

editoria fixa de imóveis, com assuntos 

relacionados ao mercado, à construção, 

[o [cTe(o [gr [of o KH [IA ic) [or [0 

Também continuamos com as Ações 

Geolocalizadas, onde distribuímos jornais 

com sobrecapa do cliente, em regiões 

determinadas pelo mesmo. 

Mensalmente, temos 2 especiais: 

- Educação: na 2º sexta-feira do mês 

- Imóveis: e na 4º sexta-feira do mês 

jornalestacao.com.br/versao-digital 



SÃO PAULO São Paulo, terça-feira, 09 de novembro de 2021 ESTAÇÃO Para anunciar ligue: (11) 2823-0800 

Carnaval de rua de São Paulo 2022 terá 

rua da cidade de São Paulo 
em 2022. A proposta de 23 
milhões, o valor mínimo esti- 
pulado em edital, foi tomada 
pública nesta segunda-feira, 
8. A gigante do setor de be- 
bidas já havia patrocinado o 
evento em 2019 e 2020. 
A expectativa da Prefeitura é 

repetir público de 2020, com 
15 milhões de foliões. A ges- 
tão Ricardo Nunes (MBD) tem 
destacado que a realização 
dependerá da liberação dos 
órgãos municipais de saúde, a 
depender da situação da pan- 
demia da covidA9. 
A CRBSS. A é sediada em 

Jaguariúna, Interior de São 
Paulo. Ela é voltada à produção 
de cervejas, refigerantes e be- 

bidas em geral e tem a Ambev 
como controladora final. 

Nos dois camavais anterio- 
res, O patrocínio foi da Arosu- 
co, também ligada à Ambev. 
O contrato de 2020 é alvo de 
ação aberta pelo Ministério 
Público (que também envolve 

Prefeito informa que 
Após crescimento nas 

edições anteriores, as ins- 
crições para o próximo car- 
naval caíram 9,68%, com 
867 solicitações de desfiles 
para 2022, ante as 960 de 
2020. Os cortejos estarão 
concentrados  majoritaria- 
mente em oito dias, 19 e 20 

Em dez meses, CET registra mais de 4 mil casos 
de furtos e vandalismo a semáforos na capital 
O período de quarente- 

na, com ruas mais vazias e 
menor fluxo de veículos em 
circulação, contribuiu para 
o aumento de furto de fios e 
atos de vandalismo nos equi- 
pamentos que controlam os 
semáforos em São Paulo. Um 
levantamento feito pela Com- 
panhia de Engenharia de Trá- 
fego (CET) mostra que, entre 
Janeiro e outubro de 2021, fo- 
ram registradas 4194 ocorrên- 
cias deste tipo de crime. 
O número representa, em 

média, 14 semáforos danífica- 
dos por dia. Trata-se de um 
aumento de 10,22% em re- 
lação ao mesmo período de 
2020, quando foram contabil- 
zadas 3.805 ocorrências. 
Nos dez meses de 2021, já 

foram reinstalados 314 quilô- 
metros de fiação elétrica nos 

de fevereiro (pré-camaval), 
26, 27, 28 de fevereiro e 1º 
de março (carnaval) e 5 e 6 
de março (pós-caraval) 
Como mostrou repor- 

tagem do Estadão, parte 
dos blocos se inscreveu 
com hesitação e decidirá 
se desfilará de fato ape- 

equipamentos alvos de dano 
ao patrimônio. É a distância 
aproximada entre São Paulo e 
a cidade de Ribeirão de Preto 
no interior paulista. 

O vandalismo de um con- 
trolador pode afetar o funcio- 
namento de até cinco cruza- 
mentos semaforizados numa 
mesma região. A área central 
da cidade costuma concen- 
trar o maior número de falhas 
por furto ou vandalismo. Nes- 
te ano, entretanto, verifica-se 
um aumento significativo na 
zona Leste/Sudeste. 
Vale ressaltar que a cidade 

de São Paulo tem o maior par- 
que semafórico do País, com 
6642 cruzamentos e traves- 
sias semaforizadas. No ano de 
2020 tivemos 281 ocorrências 
de furtolvandalsmo em com- 
trolador, uma média de 23/ 

E = Elo 7 
outras empresas e pessoas fis 
cas), com a alegação de haver 

imegularidades no processo 
licitatório, o que foi negado pe- 
las partes. A ação ainda tramita 
na 1F Vara de Fazenda Pública. 

A Promotoria de Justiça do 

Patrimônio Público e Social 

867 blocos 
nas mais próximo da data. 
O número de desfiles re- 
alizados em comparação 
aos inscritos costuma cair 
até o camaval, por motivos 
relacionados a patrocínio, 
organização e outros. Em 
2020, por exemplo, o Es- 
tadão noticiou que mais de 

mês. Em 2021, até outubro, 
este número é de 221 ocorrên- 
cias, uma média de 22/mês. 

Para minimizar o volume 
das ocorrências, a CET tem 
feto o alteamento dos con- 
troladores semafóricos, a 
concretagem e soldagem das 
tampas das caixas de pas- 
sagem da fiação bem como 
das janelas de inspeção das 
colunas semafóricas. Os da- 
nos causam prejuízos e, prin- 
cipaimente, colocam em risco 
a segurança de pedestres e 
condutores. 

Entre março e dezembro 
de 2020 foram registrados 16 
fiagrantes de furto ou vandalis- 
mo de semáforos. De janeiro 
a outubro de 2021, já foram 19 
fagras. A população pode aju- 
dar. Ao flagrar um ato crimino- 
so, denunde pelo 190 ou 156. 
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avaliou que “a verdadeira pa- 
trocinadora do camaval de 
rua de São Paulo de 2020 foi 
a também requerida Ambev, 
mas, como referida pessoa 
jurídica não ostenta regulari- 
dlade fiscal para contratar com 
o Poder Público, optou-se por 

um negócio simulado, contra- 
tando empresa de seu con- 
glomerado, que não ostenta 
restrições jurídicas ou fiscais”. 

“Verifica-se com facilidade 
a veracidade desta conclu- 
são pelo simples fato de que, 
na publicidade realizada por 

por força do já mencionado 
contrato, nenhum produto 
fabricado ou distribuído pela 
requerida Arosuco fez parte 
das peças publicitárias, delas 
constando apenas os produ- 
tos da Ambev, que, repita-se, 
não poderia firmar contrato 
com o Poder Público, em virtu- 
de de inabiltação fiscal”, des- 
taca Ricardo Manuel Castro, 9º 
Promotor de Justiça do Patri- 
mônio Público e Social 

Na época, em nota, a Am- 
bev afirmou que “venceu a Il- 
citação para o camaval de São 
Paulo de forma regular dentro 
do nosso compromisso com a 
legalidade". A Ambev e a Pre- 
feitura foram procuradas pelo 
Estadão e terão os posiciona- 
mentos atualizados nesta ma- 
téria quando enviados. 

de rua já solicitaram os desfiles 
30% desistiram até quatro 
dias antes do início da pro- 
gramação. 
Dos 960 desfiles inscri- 

tos naquele ano, 670 foram 
realizados, de acordo com 
balanço da Prefeitura. A 
desistência precisa ser no- 
tificada com antecedência 

Em 2022, o prazo mínimo 
é de 30 dias e a punição 
para o descumprimento é 
a proibição de desfilar por 
dois anos seguidos. Outra 
regra é que a dispersão 
deverá ocorrer às 19 horas. 
Uma pesquisa do Ob- 

servatório do Turismo da 

Prefeitura, feita em 2020, 
apontou que 736% dos 
foliões moram na cidade 
e que 50,4% vai a mais de 
um desfile. Entre os visitan- 
tes, 59,3% vivem na Grande 
São Paulo, 20,7% no interior 
paulista, 19,4% em outros 
Estados e 0,6% fora do País. 

Locais recordistas de furtos 
— Av. São Miguel xR. Taiuvinha 
— Av. dos Metalúrgicos Nº 1797 
—Av.Calm EdxR. Jarauara 
— AvSenador Teotônio Viela x Retomo R. 

Luiz Supertt 
—R Sapopembax Av. Salvador Jorge Velho 
— Est do Imperador nº 1900 
— Av. Marechal Tito x Pç. Lions Clube 

tai Paulista 
— Av. do Estado x R. dos Patriotas 
— Av. Celso Garcia x R. Simas Pimenta 
— Av José Pinheiro Borges x R. Modelo 
— Av. Dona Belmira Marin x R. Antônio José 

Escudeiro 
—R. Flores do Piauí x R. Américo Salvador 

Novel 
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Pela primeira vez São Paulo 
não registra nenhuma morte 
por covid-19 no Estad 

Marcello Casal Jr/ABr 

O Estado de São Paulo não 
registrou nesta segunda-feira, 
8, qualquer óbito por co- 
vid9, Segundo o govemo, é 
a primeira vez que isso ocorre 

desde o início da pandemia - 
no ano passado em algumas 
datas nos meses de novem- 
bro e dezembro os registros 
também estiveram sem óbito, 

mas por causa de problemas 

no sistema. 

"Habitualmente durante as 

segundas-feiras os dados di- 
vulgados são abaixo da média 
semanal, já que os municípios. 
registram os óbitos no sistema 
oficial Sivep-gripe durante o 
domingo. No entanto, des- 
de que a primeira morte pelo 

novo coronavirus foi registra- 
da no Estado em março de 
2020, este fato ainda não ha- 
via acontecido nenhuma vez”, 

disse a Secretária de Estado 
da Saúde. 

Apesar da ausência de ; 
mortes nos registos desta 
segunda-feira, a média móvel | 
de óbitos em São Paulo está ; 
em 73, mas há quase um mês 

abaixo de 100. O govemo ain- ; 
da anunciou que foram regis- | 
trados 359 novos casos, tota- | 
lizando 4.413.241 Já o número 
de mortes no Estado desde o ; 

início da pandemia é 152.527. 
A taxa de ocupação dos leitos É 
de UTI está em 24,5%. 

Doe seu Imposto de Renda para o 

Hospital Pequeno Príncipe 

No Brasil, apenas 3,15% do potencial de doação de IR da população 

foi destinado para instituições filantrópicas em 2020. Isso 

representa mais de R$ 7,7 bilhões que poderiam impactar o cenário 

da saúde no país. 

E você, ao destinar até 6% do seu Imposto de Renda para os projetos 
do maior hospital pediátrico do Brasil, pode contribuir para mudar 

essa realidade, de forma fácil e sem custos. 

Ajude a transformar a vida de milhares de crianças e adolescentes. 

Acesse doepequenoprincipe.org.br, simule seu potencial de doação, 

preencha o formulário e solicite seu boleto. 

Contamos com você! 

(41)2108-3886 O (41)99962-4461 É ne 
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SP vacina contra a covid-19 e aplica dose 
adicional na GCM e sepultadores públicos 
A cidade de São Paulo A cidade aplica ainda pri- comprovante de residência 

aplicou nesta segunda-feira meira e segunda dose para no município de São Pau- 
(8) a dose de reforço para aqueles que ainda não se lo. Para a segunda dose ou 
trabalhadores da Guarda imunizaram contra a co- dose adicional, basta apre- 

Civil Metropolitana GCM), vid19. sentar o comprovante de 
sepultadores do serviço A Secretaria Municipal vacinação. 
funerário e agentes fiscali- da Saúde recomenda que No caso dos adolescen- 

zadores das subprefeituras, o cidadão acesse o site De tes, são aceitos comprovan- 

idosos com mais de 60 anos Olho na Fila antes do des- tes de endereço em nome 

e profissionais da saúde Iocamento, para conferir a dos pais. O menor de idade 
acima de 18 anos, desde movimentação de pessoas deve estar acompanhado 
que tenham tomado a últi- — nas unidades e evitar agio- dos pais ou responsável 
ma dose do esquema vaci- — merações. Para receber a. para receber a vacina. Caso 
nal (segunda dose ou dose dose, é obrigatório apre- — não seja possível, é preciso 
Única) há pelo menos seis sentar documento de iden- . Ir com um adulto e apresen- 
meses. tificação, preferencialmente — tar autorização assinada por 

Os adultos com alto grau CPF e Cartão SUS, além de um responsável. 
de imunossupressão, que É VIPER 
receberam a última dose & 
da vacina há pelo menos £ 
28 dias, também podem 51 
receber a dose adicional 2 
antiCovid. As doses estão É 
sendo aplicadas nas 469 É 
Unidades Básicas de Saú- 
de (UBSs) e 82 Assistências 
Médicas Ambulatoriais inte- 
gradas com UBSs, as AMAs/ 
UBSs Integradas, das 7h às 
19h, além dos megapostos, 
drive-thrus e farmácias par- 

ceiras, das Bh às 17h. 
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Cate oferece esta semana mais de 400 vagas 
de emprego nas áreas de serviços e comércio 

Vi, e de experiência mínima. Os 
contratados irão trabalhar 
de segunda à sexta, das 8h 
às 17h - salário de R$ 90 por 
dia 

Para quem busca opor- 
tunidades como assistente 
de loja, há 12 vagas dis- 
poníveis. Os contratados 
deverão receber e conferir 
produtos e mercadorias, 
pagamento dos clientes 
e lançar itens no estoque. 
São vagas temporárias 
com o salário e R$1.400 
por mês. É necessário ter 
ensino médio completo e 
experiência anterior. 

A Prefeitura de São Pau- 
lo, por meio do Cate - Cen- 
tro de Apoio ao Trabalho e 
Empreendedorismo, ofere- 
ce mais de 400 vagas nas 
áreas de serviços e comér- 
cio nesta semana. Os inte- 
ressados podem realizar 
inscrição on-line até quar- 
ta-feira (10), às 18h, clican- 
do aqui. A equipe técnica 
do Cate fará a pré-seleção 
online dos interessados 
que atenderem ao perfil 
das vagas e serão agen- 
dados para demais etapas 
presenciais do processo 
seletivo. 

igação Secom 

“É essencial ter diversas Serviço 
oportunidades em diferen- Cadastro para vagas de 
tes áreas para atender a emprego 
maior parte da população, 
por Isso sempre atualiza- 18n 
mos e buscamos novos ti- Inscrições: https:// 
pos de vagas para divulgar São 30 vagas para telea- as vítimas. Para participar das 17h25 às 23h45 com | lizar entregas e retiradas de docs. google com/ 
aos profissionais de cada. tendente de emergência. O do processo seletivo é ne- — salário de R$ 1.578. documentos por São Paulo. — forms/d/e/IFAIpaLSe- 
área” explica a secretária — profissional será responsá-  cessário tero Ensino Médio Também há 15 vagas dis São funções temporárias de AWuBPZSbXdAS9e- 
de Desenvolvimento Eco- vel por realizar atendimen- completo e não há exigên-. poníveis para motoristas de fim de ano e não é necessá- — pPLuwJPoH7jcst- 
nômico, Trabalho e Turis- tos telefônicos de emer- - cia de experiência mínima. caminhão. Os selecionados . rio ter o Ensino Médio com- -QHPRmdbnc6. OI9NQIA/ 
mo, Aline Cardoso. gência no 190 e orientar O horário de trabalho será . serão responsáveis por rea-  pleto. Porém há exigência viewform 

Até 10 de novembro, às 

“doses da Pfizer já chegam ao Brasil 
Foram recebidas nesta mês de novembro, cheguem Desde o início da vacina- 

segunda-feora (8) mais 41 ao Brasil 34 milhões de doses ção contra o novo coronavt- 
milhões de doses da vacina . da vacina do laboratório nor-. rus no Brasil foram distribuí- 

| contra a covid-19 da Pfizer. te-americano, para cumpri das a todos os estados mais 
| O lote chegou em dois car- mento do segundo contrato de 3441 milhões de doses 
| regamentos, um que foi de- . firmado com o governo para. de vacinas contra a covid:9, 
| sembarcado no Aeroporto o fornecimento de 100 mi sendo que 121 milhões são 
| de Viracopos, em Campinas — Ihões de doses do imunizan- — da Pfizer. 

(SP), e o outro no Aeroporto te até dezembro. Afarmacéu- Até o momento, 1236 mi- 
É Intemacional de Guarulhos, tica já fez a entrega de 100 lhões de pessoas comple- 
| na Grande São Paulo. milhões de doses previstas . taram a imunização contra a 
É A previsão do Ministério no primeiro termo assinado — doença, com duas doses ou 
É da Saúde é que, ao longo do com o governo brasileiro. vacina de dose única. 

CONTRATA 
Op. de Telemarketing, 

JORNAL em vendas Ativo/Receptivo. 
Diferencial: Vendas de 
espaço publicitário. 

Carga horária: 6hs - De Seg. à sexta. 
Salário + Comissão 

Benefícios: Vale Transporte. 

Contato: contatoGjornalestacao.com.br 

Goovana Albuquerque/Ag, Saúde DE 



São Paulo, terça-feira, 09 de novembro de 2021 
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Para anunciar ligue: (11) 2823-0800 



A maior parte das co 
sas ficarão exatamente 
“aonde estão na sua 
vida, mas precisará ter 
que iralém do comum 

É agora Os planetas 
Marte e Vênus serão 
grandes infltenciadores 
noseudi. 

Apresente-se como 
É uma pessoa mais atva 

& É Amanhã, demonstre 
SBT, 23h15 - O detetive particular Mat- : um pouco mais de 

thew Scudder é um ex-policial que trabalha : interesse em coisas 
em Nova York e, muitas vezes, age fora da ; que possam mudar a 
lei Ele é assombrado por uma tragédia do ; sua vida realmente, 
passado: Matthew não conseguiu impedir | contudo não exagere. 
que uma garotinha de sete anos morresse 
em um tiroteio, o que o obrigou a se aposen- | 
tar Oito anos depois do incidente, ele acei- 
ta ajudar um traficante de drogas que está 
atrás dos homens que sequestraram e ma- | 
taram sua esposa, o que o leva a uma cons- 
piração que coloca diversas outras pessoas 

lionário tetraplégico con- 
trata um homem da pe- 
riferia para ser o seu 
acompanhante, apesar 
de sua aparente falta de 
preparo, No entanto, a re- 
lação que antes era pro- 
fissional cresce e vira 
uma amizade que muda- 
rá a vida dos dois. 

ê fm eco, Seu afeto embens 
terrenos criará uma 
porção de problemas. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS | de apreciação no atual 
minuto. Tente conduzi- ww. po com br “O Revistas COQUETEL E Depaiaanra rn coma da do io onda 

E [+ [+ conta a Doménico. dia Ea querentegar Seus sonhos, momento 
[do Sole Pedro decidem Domgarantea Ericque — Níninha para Lopo.Da- | propício para realiza- 

conversar comosinte  eleainda éseusócio.  nieidizpara Clarice que | ções. 
grantes da banda. João Cintia pede demissão afirma de investigação | 
feaentantecomseu  dohotele conta aNei- descobriu que Lopo 
namoro com Blanca e to Que está namorando está na casa de Elza 
Vickilamenta. Karina Lourenço. 
tenta decifrar a senha 
do celutar de Lobão. S Joséflaqueaigo | 
A Galera da Ribalta é Renato fica agitado preocupante está a Os planos que havia 
Mari são os finalistas da ao se lembrar do começar. Jacó fica traçado para chegar 
Batalha Musical Vicid  otropelemento que afito com a fata de aonde você tanto 
ah a causou. Rad é acusado alimentos. | aguarda, iá mostrar 

a sua grande eficácia ca. Pedio pede apoio de roubo e detido equi é - 
para Karina e Lobão vocadamente. Renato r ni agora. O planeta Urano contudo ten- 
concorda emrecebero é pego porpolkiasdo Zé Feipendoquer | (gs mostrar algumas 

a menino emsuacasa. pois de comprardrogas— maisjogarhtebolpor | qa as contra fazer o 
ESA noapartamentode Ru. estarcommedode | do 
pre 7 Cristian se desespera machucar alguém, i 
TZ ao saber o valor da como aconteceu com 
b/ fiançaparatrarRavida seuimão Rádode É 

pa cadeia Bárbara pagaa  paraNicoletazeruma  ; [JR leão 
= prorami CNA fiança de Renatoe põe denúncia para à Madre 
no Céncida prevéa fimeo relacionamento. Superiora sobre Ceciia  ;  Encontrará alguns pro- 
T aproximação deZafae pocedesaRenato  estarinteressadaem | blemas durante este da 

Tonico. Luisa conseha apreensivo aoavisar Gustavo TiaPervcas | ms confuso para você 
= Sastãoaamaro Brasi queastuaçãofinan e Gustavocontam 4 Mtça dninaiha 
e para se aproximar de | patamares, Episódios 2 ceradafamicesa  panfabianaques | do ia 
ams fobel Coxasalera mai enatoprometea — Madre Superando | dr do 
Ex Pedrosobreocom  auparaquevaipara mudou deideia sobre a ; erones Donsas 
e portamento de Gastão qo hoher e usar drogas. transferênciade Cecilia | 
b Pa Câmera Lunda a Rosana vaiaté a et 

pé Caça ma acia conversar com RS Vitória as armações de a o i areia. Felipe diz para Joana 9 delegado Peboto 
quenãoquer perdia e pede siglo sobre a [mf do 

DNINOLNÇÃO É Elza ainda estáalucina- denúncia em relação v 
TUE TO da Cavalho liga para 20 roubo de compu- Mantenha um pouco 

DOTUCCAS NETO! Domafima a Mada. pesana e pergurta tadores emque Flávio * mais de zelo pelos 
naecrstóvioque por comoeleconseguia — estáenvolido. aspectos intelectuais, 
eenão denuncia acamar Era Pestana É dos quais exaltam 
Sabine Lourenço iza pardo para falar com melhor as suas habi- 
Antônia que descobriu Ea Eiraconsegue É idades, A humidade 
queo áibideLigia O resumo dos he ajudará a evolui e ficar mais calma Lopo : 
parodadamotede q nara Ea Capítulos de todas conquistar novos obje- 
Mirela é falso. Antônia a este de as novelas é de tivos em sua vida. 

peca responsabilidade das E Niinhasegurandoum — emissoras. 

Debe os ciúmes de 
ado. Do planeta Plutão 
não virá tantas energias. 
para lhe prejudicar neste 
da O planeta Terra esta- 
rá apto para lhe aundlir 
nesta nova jornada, 

Irá receber fortes 
energias para enfrentar 
este da, os seus 
punhos tendem a ficar 
com bastante força 
também. Aja com mais. 
maleabiidade evitando 
problemas, 

Obterá umlargo e 
Interessante avanço ante 
as atividades do planeta 
vermelho Mercúrio, já 
o planeta Júpiter rá he 
trazer situações não 
muito amigáveis, 

' 

Coisas além do 
seu controle irão 
melhorar e muito as 
questões pessoais 
para você. A sorte 
poderá ser favorável 
a você neste momen- 
to, principalmente a 
força do Fogo. 

Toda a sua energia 
ficará multo mais eviden- 
ciada do que o habltual, 
somente assim para você 
poder além. As coisas 
ficarão mais evidentes 
doque o normal durante 
esteda 

Ante as atividades. 
ocoridas no planeta de 
Vênus você poderá vira 
terum semblante bem 
mais destacado neste 
momento. O seu cora- 
ção e a sua personalida- 
de estarão conectados, 


