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Copa do Mundo

Grande parte dos estabelecimentos comerciais vai fechar entre uma e duas horas antes da partida

ComérCio feCha mais Cedo
para último jogo do Brasil

VandalisMo | Um ônibus do transporte municipal de Suzano foi incendiado por moradores ontem, 
no Miguel Badra Baixo, e ficou destruído. É o nono caso deste tipo somente este ano. polícia, página 7

Fidélix e mais dois têm 
pendências em registro

eleições

Brasil, página 10

Museu de Mogi vai
passar por reforma

expediCionários

Cidade, página 6

delegacia 

Prédio da
Seccional ficará
pronto em agosto

A Delegacia Seccional de Mogi 
das Cruzes deve voltar a funcio-
nar no prédio do Centro Cívico, 
que está em reforma, em 23 de 
agosto. A data foi informada pela 
Secretaria de Estado da Seguran-
ça Pública. Cidade, página 4

Obras no imóvel estão 70% concluídas. A mudança inclui a construção de suítes para delegados de plantão e um auditório 

Apesar de não ser o jogo mais 
esperado pelos brasileiros, a com-
petição de hoje entre Brasil e Ho-
landa, para garantir o terceiro lugar 
na Copa do Mundo, no Estádio 
Nacional de Brasília, às 17 horas, 
vai mudar o funcionamento dos 
comércios em Mogi das Cruzes e 
na região. Cidade, página 6

Cidade, página 5

Mais de 30 mil
alunos voltam às 
aulas na segunda
Mais de 30 mil alunos da rede 
municipal retornarão às aulas na 
segunda-feira, quando também 
começa a inscrição de crianças 
que ingressarão no ensino funda-
mental público e não frequentam 
a pré-escola municipal.

rede MuniCipal

FINAL

ALEMANHA X ARGENTINA
Amanhã - 16h - Maracanã

BRASIL X HOLANDA
Hoje - 17h - Mané Garrincha

3º lugar despedida

Brasil e 
Holanda 
disputam 
terceira 
colocação
Esportes, 
página 23
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