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Balanço

Operação Tolerância Zero realizou detenções durante 24 horas e também apreendeu nove menores

Polícia prende 33 pessoas do
crime organizado na região

O balanço da operação “Tole-
rância Zero”, realizada pela Polí-
cia Civil, foi apresentado ontem 
pelo delegado-seccional Marcos 
Batalha. Segundo ele, 33 pessoas 
foram presas por envolvimento 
com o crime organizado, além 
de nove menores apreendidos. 
Foram 30 prisões por tráfico de 
drogas, uma detenção por por-
te ilegal de arma e dois casos de 
assalto. Região, página 8

acidente | Uma mulher ficou ferida em um capotamento ocorrido ontem 
na via Perimetral, na Ponte Grande, em Mogi das Cruzes. Polícia, página 11

Moradores do distrito de Jundiapeba fazem 
bloqueio de rua em protesto por moradia
Um grupo de moradores de Jundiapeba fez um protesto ontem em 
algumas vias do distrito pedindo moradias. Parte dos manifestantes foi 
recebida pelo secretário municipal de Segurança, Eli Nepomuceno, e pela 
coordenadora municipal de Habitação, Chandra Vidal. Cidade, página 6

manifestação

O delegado-seccional Marcos Batalha explicou que as prisões foram por tráfico, porte ilegal de arma e assaltos

Grupo bloqueou a passagem em vias como a Lourenço de Souza Franco

saúde

Rodeio e Oropó
terão UPAs no
ano que vem

civis participaram da operação 
policial realizada no Alto Tietê

Efetivo

70 policiais

Cidade, página 4

Semae gasta 
R$ 2,5 milhões por 
mês para garantir 
o abastecimento

Duplicação da Kaoru 
Hiramatsu começa 6ª

Obras 
na Flaviano de Melo
alteram entrada do 
Terminal Central

transPorte

Cidade, página 7 

Porteira Preta

Cidade, página 6

Água

Cidade, página 5

Vencedores do 
festemc serão 
revelados hoje no Ciarte
Festival de Teatro Estudantil reúne 
grupos da região e da capital.

Variedades, página 12

TeaTro decisão

Empate garante ao Alvirrubro 
classificação na 4ª fase da 
segundona após oito anos.
Esportes, 
página 22

União FC faz jogo 
do ano amanhã 
contra o nacional

Daniel Carvalho
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