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Diretor-presidente: Sidney Antonio de Moraes EMTU ainda definiu com Condemat um novo cronograma para implantar o Corredor Metropolitano
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Apesar de todo aparato providenciado, força policial não foi necessária na reintegração de posse
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IRINEU JÚNIOR/SECOP SUZANO

Prefeitura ainda adiantou que já iniciou estudos para fazer uma nova licitação do transporte municipal em 2018

Passagem de ônibus em Itaquá 
subirá para R$ 4,10 no dia 13

Transcorreu sem imprevistos 
a reintegração de posse marcada 
para ontem no Conjunto Residen-
cial Djair Dias, no Jardim Dona 
Benta, em Suzano. A maioria dos 
invasores já tinha abandonado os 
apartamentos. Cidades, página 3

Suzano

DESOCUPAÇÃO 
OCORRE SEM 
TRANSTORNOS

Transporte

Ferraz terá integração de 
linha municipal com EMTU
Trata-se de projeto-piloto que começará na Vila São 
Paulo e se estenderá a outros bairros. Cidades, página 5

A passagem de ônibus em Itaqua-
quecetuba será de R$ 4,10 a partir 
da próxima segunda-feira. O valor 
atual é de R$ 3,80. A negociação se 
arrastou devido ao fato de a admi-
nistração municipal não ter aceita-
do o valor inicial solicitado pela CS 
Brasil, de R$ 4,39, passando para 
R$ 4,20 e depois para R$ 4,10. O 
reajuste está previsto no contrato, 
que se encerra em 2018, quando 
uma nova licitação será feita com 
novos moldes que atendam às ne-
cessidades da população. O au-
mento na tarifa foi aprovado pelo 
Conselho Municipal de Transportes 
(Comutran) no dia 24 de fevereiro. 
Cidades, página 5

SP-66

Homem morre 
atropelado 
Polícia, página 8

FGTS INATIVOCHUVAS

CAIXA 
INICIA HOJE 
LIBERAÇÃO

ENTULHO 
OBSTRUI 
CANAIS

Nascidos em janeiro e 
fevereiro podem, a partir de 
hoje, sacar os valores das 
contas inativas do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS). Agências da Caixa vão 
abrir duas horas antes.

O secretário de Meio 
Ambiente de Suzano, Carlos 
Watanabe, e vereadores 
vistoriaram o Ramal São 
José e viram a necessidade 
de serviços de drenagem e de 
limpeza de bueiros e canais.

Cidades, página 6Suzano, página 4


