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Copa do Mundo

Regiões listadas pela polícia referem-se a todo o Alto Tietê e contarão com um forte esquema de reforço

Polícia identifica 89 pontos
críticos para a segurança

O Alto Tietê conta com 
89 pontos críticos para pre-
servação da ordem pública 
durante o período da Copa 
do Mundo. O número foi 
revelado em reunião reali-
zada na tarde de ontem no 
Comando de Policiamento 
de Área Metropolitana (CPA/
M-12). Haverá uma central 
de comunicação exclusiva 
e treinamento especial para 
profissionais ligados ao se-
tor. Cidade, página 8

Parlamentares vistoriam 
obras da Vila Dignidade 

Comissão

Vereadores e representantes da Prefeitura visitaram o empreendimento no Jardim Santa Cecília

SIS revela que 
30% não vão
retirar exames
Um levantamento realizado 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde revelou que 30% 
das pessoas que fazem 
algum tipo de exame na 
rede não retornam para 
pegar os resultados. O 
dado foi divulgado ontem 
pelo prefeito Marco 
Bertaiolli (PSD).

Saúde

Cidade, página 5

priMeiro paSSo | Prédio da Vivo, no centro, começa a ser desocupado e, em breve, 
pode ser comprado pela Prefeitura e transformado em centro cultural. Cidade, página 6

Declaração
do imposto de 
Renda ainda não
foi entregue
pela maioria

Leão

Brasil, página 12

Presidente garante que  
apuração será rigorosa

petrobraS

Brasil, página 12

Avenida Brasil 
e sP-66 serão
interditadas

rodoaneL

Região, página 11

Polícia 
investiga 
disparo feito
por vereador

O vereador Christian 
Luiz Candelária (PV), o 
Kiki, da cidade de Salesó-
polis, deverá ser ouvido 
pela polícia nesta semana 
sobre um disparo de arma 
de fogo que ele teria feito 
em frente à casa da mãe 
dele, na área central do 
município. Ele disse à po-
lícia que viu um suspeito 
armado. Polícia, página 10

ARmA
A Comissão Permanente de Obras da Câ-

mara vistoriou ontem as obras de constru-
ção da Vila Dignidade, no Jardim Santa Ce-

cília. A visita foi realizada pelos vereadores 
para verificar se a altura dos imóveis estava 
dentro dos padrões. Cidade, página 5
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