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Abatido, Neymar retornou 
à Granja Comary ontem 
para rever companheiros

Esportes, página 22

Estamos juntos

Recuperando-se da lesão, o atacante não 
conseguiu explicar a goleada contra a Alemanha.

O Cinemark deve começar a operar em Mogi das Cruzes até o fim 
deste ano. A informação foi divulgada ontem pela administração 
do Mogi Shopping durante coletiva de Imprensa. O espaço contará 

com sete salas de projeção, sendo três com tecnologia 3D e uma VIP, 
com poltronas mais largas. A capacidade total será de 1,6 mil luga-
res. O contrato foi fechado na segunda-feira. Cidade, página 4

obrAs | A sede da Prefeitura de Mogi das Cruzes está passando por uma grande reforma, que vai 
incluir a instalação de elevadores e outras mudanças na parte estrutural do prédio. Cidade, página 7

Brasil, página 11

Chuvas não 
melhoram nível 
dos reservatórios
As chuvas de quarta-feira e on-
tem não foram suficientes para 
mudar o nível dos reservatórios 
de água. Ontem, o Sistema Can-
tareira alcançou 18,7% de sua ca-
pacidade e o Sistema Alto Tietê 
dá sinais de esgotamento. 

águA

Nível do Sistema Cantareira continua preocupante, apesar das chuvas 

Preferência
dos mogianos  
ainda é por sabores 
mais tradicionais

DiA DA PizzA

Cidade, página 6

Mulher 
de 28 anos foge de
casa e abandona a
filha de apenas 6 anos

vilA estAção

Polícia, página 12

Itaquá terá 40 novos 
ônibus municipais

FrotA

Região, página 10

Delegacia da
Mulher será 
reformada

O prédio da Delegacia de De-
fesa da Mulher deve começar a 
ser reformado ainda neste mês. 
A unidade, que fica no Parque 
Monte Líbano, passará por uma 
grande restauração nas partes 
elétrica, hidráulica e estrutural. 
As mudanças possibilitarão que 
o layout do imóvel também seja 
alterado para atender de uma 
maneira mais cômoda as pes-
soas que procuram o serviço. 
Cidade, página 7

Neste Mês

invAsão hermAnA

Rio de Janeiro deverá 
receber 70 mil argentinos na 
final da Copa do Mundo.
Esportes, 
página 21

Governo estuda forma 
de receber torcida 
sem confusões

D
iv

ul
ga

çã
o

C
ai

o 
Ja

nu
ar

io

D
an

ie
l C

ar
va

lh
o


