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No Alto tietê

Além dos adultos, foram apreendidos dez menores, totalizando 61 pessoas detidas
A Operação Tolerância Zero, desenvolvida 

pela Delegacia Seccional de Mogi das Cru-
zes, em dez municípios da região, resultou 

na prisão de 51 suspeitos maiores de idade 
e na apreensão de dez menores nos dois úl-
timos dias. Foram mobilizados na ação 100 

policiais e 44 viaturas e a maior parte das 
prisões foi motivada pelo tráfico de entor-
pecentes. Polícia, página 10

Durante a blitz, muitas pessoas foram revistadas em diversos bairros de cidades da região por policiais das delegacias e unidades especializadas da Polícia Civil

bAsquete | Elenco do Mogi foi recebido ontem 
pelo prefeito Marco Bertaiolli (PSD), após a 
derrota na Liga Sul-Americana. esportes, página 22

black Friday

Mogianos lotam
lojas atrás de
preços baixos

As lojas do centro de Mogi das 
Cruzes registraram grande movi-
mento durante todo o dia de on-
tem. Os consumidores estavam em 
busca das prometidas promoções 
especiais da chamada Black Friday. 
O maior movimento de clientes 
estava concentrado no calçadão 
da rua Doutor Deodato Werthei-
mer, onde ficam as lojas de rede 
de roupas e eletrônicos. Muitos 
conseguiram bons descontos e 
outros se decepcionaram com a 
redução mínima em relação ao 
preço normal. Cidade, página 5Consumidores carregaram TVs e outros produtos que estavam mais baratos

O secretário municipal de Se-
gurança, Eli Nepomuceno, se reu-
niu ontem na Prefeitura com a 
Polícia Militar, a Defesa Civil e o 
Corpo de Bombeiros para detalhar 
a Operação Verão, que terá início 
na segunda-feira. Nepomuceno 
explicou que existem seis áreas 
com risco de inundação e desli-
zamento e que equipe já está em 
alerta. Cidade, página 4

Operação Verão 
começa na 
segunda-feira

CHUVAS

Pesquisa

Economia instável 
faz consumo dos 
brasileiros cair

Após uma sequência de 11 anos 
de resultados positivos, o consu-
mo das famílias brasileiras inter-
rompeu o ciclo de crescimento. 
O crédito mais caro, os ganhos 
salariais mais modestos e a in-
flação pressionada contribuíram 
para reduzir o resultado do com-
ponente. Brasil, página 12

HistóriA

São 13 anos de sucesso do prêmio 
promovido pelo Grupo Mogi News 
de Comunicação, que homenageou 
99 marcas em diversas categorias. 
Cidade, páginas 6 e 7

TOp Of
Mind O célebre comediante 

Roberto Gómez Bolaños, 
o criador do Chaves e  
do Chapolin, morreu
ontem aos 85 anos.
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Variedades, página 14


