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Deseja Feliz Páscoa
a Todas as Familias

CLINICÓRDIS
Hospital Geral

Na tarde do último dia
22 de março, a 3ª Cia
do 13º BPM/M em

conjunto com a Subprefeitura
Mooca realizou a Operação
Tolerância Zero, com o obje-
tivo de recolher as barracas de
moradores de rua nas calçadas
e combater o crime.

A ação foi realizada em

E o Outono
chegou dia 21.
Tempo em que as
folhas caem das
árvores e viajam.
Tempo de chá
bem quente até o
final do inverno.
Brejeiro e
tradicional de
eventos chiques,
o Brás tem a sua
Tarde de Chá
como novo Cartão
Postal do bairro.
Esse glamour é
vivido em grande
estilo, como
mostra a modelo
Iara Zapata.
Camila, da
Biblioteca Pari,
ganhou a lavadora
de roupas sorteada
no Chá de ontem,
ofertada pela
cantora
Cleuza Dias.
Páginas 6 e 7

PM e Sub Mooca agem
contra favelas do bairro
Tolerância Zero promete abranger toda a região

Revolta na Melo Barreto
No direito de “ir e vir” tal como diz a lei, milhares de

pessoas invadiram o Brás em todo seu conglomerado,
gerando um colapso na região, com aumento da crimi-
nalidade. Agora o estopim está aceso na área Bresser e
divisa com a Mooca.

Veja na Página 3 a revolta da população Brás/Moo-
ca, nas sucessivas reuniões sobre o assunto.

Na foto o coronel Gianoni, Wanda Herrero e Tenen-
te Dias do 45º BPM/M.

cinco locais da região Brás/
Pari, entre eles as ruas Mon-
senhor Andrade, Vitor Hugo
e Tiers.

Nessa iniciativa do capitão
Aldrin Corpas, cmt da 3ª Cia
e do subprefeito da Mooca,
engenheiro Francisco Ricardo,
foram detectados usuários de
droga, bem como pessoas pro-

curadas pela Justiça. Ao final,
6 pessoas foram detidas por
desacato. Os desocupados po-
derão procurar os albergues
da região.

O capitão Aldrin disse
que a operação terá continui-
dade nos próximos dias, no
período da manhã. E que a
população deve ajudar foto-

grafando as barracas e publi-
cando no Facebook, indican-
do o local. “Estamos tam-
bém mapeando todos os cor-
tiços e vamos retirar todas as
pessoas que estão se aprovei-
tando dos locais para a ven-
da de drogas e cometimento
de crimes”, complementou o
capitão Aldrin.

Tarde de Chá ganha
glamour do Outono

Com 8.000 empresas, 100.000 funcionários, 500.000 visitan
tes por dia e PIB de R$ 9 bilhões por ano, o Bairro Berço

de São Paulo prepara a festividade de seu 195º aniversário dia 9
de junho próximo no tradicional Clube Maria Zélia, que lhe
tributa história. O evento terá Passeio Ciclístico, Caminhada da
Saúde com saída na Base PM Pari e grandioso show artístico.

São 40 dias de restri
ções pós Carnaval.

A Quaresma culmina
na Semana Santa com
a Paixão de Cristo dia
29, Sábado de Aleluia
e, por fim, o Domin-
go de Páscoa. Almoço
familiar e sobremesas
ao sabor do chocolate

como bolo, pão de
mel e quetais, festejam

a Páscoa. Página 8

Páscoa revive
domingo de alegria

Brás é mais forte
nos seus 195 anos

Tido hoje como o evento de maior expres
são em São Paulo, o Dia Internacional da

Mulher se realçou em esplendente destaque dia
15 de março último na Câmara Municipal de
São Paulo. Promovido pela Associação Benefi-
cente Hospital das Clínicas e, revestido de con-
sagradora pompa, o brilhante acontecimento
social foi presidido pelo Dr Eder Pereira e Sil-
va, do 12º DP, ao lado da presidente da entida-
de Ruth Costa, na foto homenageando a Dra
Elizabete Sato do DHPP – Departamento de
Homicídios e de Proteção à Pessoa. Página 4

Mulher tem data de
louvor na Câmara

DP Pari tem mais rigor e
volta a fazer flagrantes

Por oficialização do Decap, o 12º Distrito Policial voltará a fazer flagrantes
a partir do próximo dia 2 de abril das 8 às 20 horas, continuando com seu

plantão noturno para as ocorrências comuns. A determinação, abrangendo
todas as delegacias da capital, gerou uma reunião extraordinária no DP Pari na
manhã de ontem (26), com as lideranças da região, a fim de definir parâme-
tros das novas operações policiais e reforço das ações em toda sua jurisdição,
fato que promete proporcionar maior segurança para a população. Participa-
ram do encontro o delegado titular do Distrito, o Conseg Pari, Associação
Amigos Ponte Pequena, Alobras, GCM e o comandante da 3ª Companhia
PM junto ao distrito. Página 7


