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Conheça um pouco sobre Karina 
Regina Corrêa Leite, de 35 anos, 
uma pedagoga que realizou seu 
sonho de criança e hoje se dedica 
a ajudar os deficientes visuais.

Entrevista, páginas 12 e 13

Karina Leite, 
a mulher que 
ensina Libras 

ReabeRtuRa de cinema em
mogi é adiada paRa julho
Sem opções, mogianos são obrigados a procurar salas em shoppings de outros municípios

, página 3  , página 2 , página 2
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Capital do Pará se torna um 
novo destino gastronômico 
no Norte do Brasil

TELA FRIA

A hora e 
a vez das 

transparências 

A inauguração das novas salas 
de cinema do Mogi Shoping so-
mente deverão ocorrer em julho, 
segundo informou Filipe Vascon-
celos, CEO da Brookfield - em-
presa responsável pelo centro de 
compras. O atraso na entrega, que 
deveria ser em abril, deve-se à 
necessidade do Cinemark de re-
adequar o projeto para receber 
as sete novas salas de projeção. 
A rede quer o espaço funcionan-
do durante as férias escolares do 
meio do ano. Cidade, página 6

OuTubRO 2014

Em ALTA | Com chuvas em fevereiro, que ficaram 58,3% acima da média histórica, nível do Sistema Alto Tietê subiu para 18,3% 
até ontem; na foto, à esquerda, represa Jundiaí em outubro e, à direita, visão do mesmo ponto nesta sexta-feira. Cidade, página 5

FEvEREIRO 2015

Mais de 700 estão na 
fila de Apaes da região 

ALTO TIETÊ

Região, página 11

Alfabetização até 3° ano 
é objetivo do município

EDuCAÇÃO

Cidade, página 7

Polícia, página 10

Operação flagra 
14 motoristas 
alcoolizados
O Programa Direção Segura, co-
ordenado pelo Detran-SP, flagrou 
14 pessoas conduzindo sob efeito 
de álcool em operação realizada 
em Mogi das Cruzes.

DIREÇÃO SEGuRA

ZOE belém
O carro elétrico da Renault 

que traz para o presente um 
sonho do futuro

da pele
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