
Prefeitura de São Paulo faz operação para remover 
dependentes da Cracolândia

Secretaria de Segurança Urbana
Destaques na Mídia

Saiu na
imprensa
também

Ter cama e banho “dá um ânimo”, diz ex-
morador da Cracolândia levado a hotel
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GLOBO NEWS - Prefeitura de SP começa a retirar usuários 
de crack do centro da cidade (veja mais)

TV GLOBO - Operação Braços Abertos desmontam barracos da 
Cracolândia (veja mais)

ESTADÃO.COM.BR - Contra Cracolândia, Haddad dá casa, comida 
e emprego a usuário de droga (leia mais)

RÁDIO TUPI - Dependentes químicos que vivem na Cracolândia 
estão otimistas com as promessas públicas (saiba mais)

G1 - Favela na Cracolândia será retirada nesta semana, diz Prefeitura 
de SP (leia mais)

JORNAL NACIONAL - Dependentes químicos vão ganhar emprego, 
hospedagem e alimentação em SP (veja mais)

TV GLOBO - Prefeitura antecipa operação para a retirada de barracos 
da Cracolândia  (veja mais)

GAZETA DO POVO - Retirada da “favelinha” da Cracolândia é 
antecipada (leia mais)

TV BANDEIRANTES - 
Cracolândia: Operação vai retirar 
usuários da região central de SP

METRO - Prefeitura começa a 
tirar barracos da Cracolândia 

RÁDIO ESTADÃO - 
Moradores da Cracolândia são 
transferidos para hotéis

RÁDIO CBN - Secretária de 
Assistência e Desenvolvimento 
Social, Luciana Temer, afirma 
que agora abordagem será outra 
na Cracolândia

RÁDIO CAPITAL - Prefeitura 
de SP antecipou para ontem o 
início da retirada da Favelinha 
na Rua Helvétia

FOLHA DE SÃO PAULO - 
Após operação, Haddad diz que 
cracolândia já mudou
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RÁDIO BANDEIRANTES 
- Prefeitura promete 
acompanhamento individual 
de viciados removidos da 
Cracolândia

METRÔ NEWS - Desmonte 
da Cracolândia terá seis 
secretarias 

TV GLOBO - Dependentes 
químicos aderem ao projeto 
Braços Abertos da Prefeitura 
e começam a trabalhar

RÁDIO BANDEIRANTES 
- Prefeitura inicia operação 
para a retirada de dependentes 
químicos da Cracolândia

ALCOOLISMO - Projeto de lei quer proibir consumo 
de álcool em parques municipais de SP

R7 - Remoção de barracos na 
Cracolândia é retomada nesta 
quarta-feira

TERRA - SP: empolgados, 
usuários de crack iniciam limpeza 
da Cracolândia

RÁDIO BANDEIRANTES 
- Âncoras discutem sobre a 
operação da Prefeitura na 
Cracolândia 

RÁDIO CBN - Ocupação na 
Cracolândia agora é de agentes 
da saúde, assistentes sociais, 
GCM e funcionários da limpeza

TV RECORD - Operação 
para remover barracos da 
Cracolândia

IG - Dependentes de crack começam a trabalhar 
em programa da prefeitura de SP
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RÁDIO CBN - Cátia Toffoletto 
acompanha operação da 
Prefeitura de São Paulo na 
cracolândia

DIÁRIO DO COMÉRCIO - 
Cracolândia: favela começa a ser 
retirada

RÁDIO CBN - Haddad visita 
a Cracolândia e fala sobre o 
trabalho desenvolvido pela 
Prefeitura na região
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