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Quase 40% das unidades contam com bibliotecas; desafio agora é expandir projeto

Rede municipal

Escolas invEstEm Em
programas dE lEitura

Em Mogi das Cruzes, a biblioteca 
Benedicto Sérvulo de Sant’Anna, 
na área central, completou 66 anos 
recentemente. Nas escolas, a si-
tuação vem evoluindo, com to-
das as unidades desenvolvendo 

ações de estímulo à leitura, porém, 
apenas 39,5% das 114 unidades 
da rede municipal contam com 
os Centros de Divulgação e Cons-
trução do Conhecimento (Cedics). 
Especial, páginas 10 e 11

LamentáveL!

Perdida em campo e sem poder ofensivo, a Seleção 
Brasileira perdeu para a forte equipe da Holanda por 
3 a 0 e amargou o 4º lugar em um Mané Garrincha, 
em Brasília, lotado. Esportes, página 23

FINAL

ALEMANHA X ARGENTINA
Hoje - 16h - Maracanã

Professor morre em acidente de trânsito 
no km 51 da rodovia Ayrton Senna
O professor Rodrigo Marques da Fonseca, de 27 anos, que morava no 
distrito do Taboão, morreu em um acidente de trânsito no quilômetro 
51 da rodovia Ayrton Senna da Silva (SP-70), no Taboão, em Mogi das 
Cruzes. O fato aconteceu na noite de sexta-feira. Polícia, página 15

taboão

Lei federal determina que todas as escolas tenham biblioteca até o ano de 2020

Divino | a rua deodato Wertheimer, em Brás cubas, foi fechada na manhã de ontem para a entrada 
dos palmitos, uma das principais atrações da Festa do divino do distrito, em mogi. Cidade, página 4

A coordenadora do Centro 
Integrado de Qualidade de Vida do 
Idoso Amália Thereza Manna de 
Deus, o Pró-Hiper, Yaraci Santos, 
é daquelas pessoas que não 
têm medo de desafios nem de 
mudanças. Ao contrário. É isso que 
a motiva a fazer ainda mais e melhor. 
Entrevista, páginas 8 e 9

Yaraci Santos
é motivada
por desafios

Moradores 
pedem lombada
na Vila Natal

Moradores da rua dos Vicenti-
nos, na Vila Natal, em Mogi, recla-
mam da alta velocidade de carros 
e motos que passam pela via, co-
locando em risco a vida de quem 
transita pelo local, e reivindicam 
a instalação de mais lombadas. 
Cidade, página 7

Vicentinos

Ativistas são
presos acusados de
atos violentos em
protestos contra a copa

PoLíCia CiviL

Brasil, página 14

Praça 
na região central  
de Ferraz passa por 
obras de revitalização

Lazer

Região, página 12

DECEPÇÃO DA
TORCIDA NO
ÚLTIMO JOGO
DA SELEÇÃO
Sem a costumeira empolgação, 
torcedores em Mogi assistem 
ao novo fiasco da Seleção 
Brasileira ante a Holanda 
e confessam que, após a 
vergonhosa derrota para a 
Alemanha, a expectativa não 
era das melhores. Restou 
apenas o sentimento de tristeza.

Esportes, página 22 

BRASIL SE dESpEdE 
da Copa com novo vexame

Guilherme Berti/PMMC
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