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Aumento ocorre por causa do reajuste de impostos sobre o combustível; diesel terá até R$ 0,15 de aumento

Gasolina vai ficar até R$ 0,22 
mais cara a partir de amanhã

Alguns postos de combustíveis da região já confirmaram que reajustarão valores nas bombas

A partir de amanhã, o motorista 
poderá pagar mais caro para abas-
tecer seu veículo. O aumento será 
de R$ 0,22 para o litro da gasolina 
e R$ 0,15 para o diesel, segundo 

INFILTRAÇÃO

  Em plena crise, água vaza pela rua na 
região central de Suzano. Cidades, página 3

A nova tarifa dos ônibus de Ita-
quá entra em vigor amanhã. Os 
usuários do transporte coletivo 
vão pagar R$ 0,60 mais caro no 
valor da passagem, o que represen-
ta 20,68% de aumento. O preço 
do bilhete passou de R$ 2,90 para 
R$ 3,50. Itaquá, página 6

Ônibus

TARIFA SOBE 
pARA R$ 3,50 
EM ITAQUÁ

O vereador Roberto Antunes 
de Souza (PSDB) comandará na 
próxima segunda-feira a primeira 
sessão ordinária do ano da Câma-
ra de Ferraz. Ele, que exerce seu 
quarto mandato consecutivo, está 
estreando como presidente do Le-
gislativo. Especial, página 7

Câmara de Ferraz

AntunES é 
prESIDEntE 
pElA 1ª vEz

ALLIANz PARque

Palmeiras 
abre Paulistão 
em casa. p11

CARgA

Dupla rouba 
R$ 122 mil em 
cigarros. p10

informou o governo federal. No en-
tanto, a elevação do preço nas bom-
bas ficará a cargo dos proprietários 
dos postos. Isso porque os impostos 
incidentes sobre os combustíveis 

como gasolina e diesel sofrerão re-
ajuste, pois a Petrobras anunciou 
que irá fazer o repasse do aumen-
to nas tarifas aos consumidores.  
Cidades, página 9

Ferraz

Obra do PAI segue parada e 
sem prazo para conclusão

Terreno está abandonado e com mato alto, mas 
prefeitura diz que retomou serviços. Cidades, página 8

Para ser 24h

Caps AD vai 
passar por 
reformas
Cidades, página 3

Suzano

Funcionários 
de ESF são 
demitidos
Cidades, página 3
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