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Mais de 1.700 ligações feitas pela população da região são sobre casos de vendas de entorpecentes 

Tráfico de drogas lidera
denúncias no alTo TieTê

disque 181

estação das 
Flores chega com 
esperança de chuvas
Começou oficialmente na noite de 
ontem a estação mais colorida do ano.

Cidade, página 8

primavera

As denúncias envolvendo o tráfico de entorpecentes 
lideram o ranking do Disque-Denúncia no Alto Tietê. 
Segundo dados do Instituto São Paulo Contra a Violência, 

nos primeiros oito meses deste ano, 1.717 ligações fo-
ram registradas pelo canal 181, com o objetivo de passar 
informações sobre a venda e o consumo de drogas nas 

cidades da região. Mogi das Cruzes registrou o maior 
número de notificações: 593. Em seguida, estão Itaqua-
quecetuba (421) e Suzano (269). Cidade, página 4

AsFAlto da rua Antonio de Almeida, altura do 224, no Nova Mogilar, está 
danificado. Motoristas precisam dividir uma única faixa. Cidade, página 6

Urnas 
eletrônicas que serão
usadas em 5 de outubro
são lacradas em Mogi

eleições 2014

Cidade, página 4

Caminhão
tenta fazer curva em
trecho estreito e fica
entalado em Brás Cubas

trânsito

Cidade, página 4

Mogi registra
duas tentativas 
de homicídio

Dois homens foram vítimas 
de tentativa de homicídio no fim 
de semana em Mogi das Cruzes. 
Em um dos casos, na madruga-
da de domingo, um servente de 
26 anos estava em um forró no 
bairro Lambari, quando saiu do 
estabelecimento e discutiu com 
um desconhecido, que lhe des-
feriu quatro facadas. No sába-
do, às 17h45, um homem de 37 
anos jogava bilhar em um bar 
no Jardim Rodeio quando um 
motoqueiro entrou no comércio 
e disparou diversos tiros contra 
ele. Polícia, pagina 11

FiM de seMANArim

Região tem 264 
pacientes na fila 
de transplante

O Alto Tietê tem 264 pessoas 
aguardando um transplante de 
rim, segundo a Associação Brasi-
leira de Transplantes de Órgãos. Os 
Institutos de Nefrologia de Mogi e 
de Suzano atendem 587 pacientes 
da região que fazem tratamento 
de hemodiálise. Região, página 9

PiB

Governo faz 
manobra e 
reduz previsão
Brasil, página 10

teAtro

Estudantes levaram ao palco do Vasques 
a peça “O Auto da Compadecida”.

 Variedades, página 12

Peça da etec Presidente 
Vargas conquista o 1º 
lugar no Festemc 

Er
ic

k 
Pa

ia
tto

D
an

ie
l C

ar
va

lh
o

Daniel CarvalhoDaniel Carvalho

D
iv

ul
ga

çã
o


