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Seu bolso

ANDRÉ PODE AUMENTAR IPTU DO CENTRO
E NA ZONA RURAL DEPOIS DAS ELEIÇÕES

Alguns bairros rurais passarão para área urbana e não pagarão o ITR, mas serão tributados pelo IPTU, cujo valor é muito mais alto
Monalisa Ventura

O guararemense poderá ter
surpresas: aumento do valor do
IPTU em toda a cidade e, em alguns bairros rurais (dentro de
uma área de 26,6 quilômetros
quadrados), propriedades deixarão de pagar o Imposto Territorial Rural (ITR) e passarão
a ser tributados pelo Imposto

Eleitores

Em Bertioga,
fraude igual
a Guararema
Editorial diz que Bertioga
segue receita já experimentada
por Guararema. Lá, a Justiça
Eleitoral flagrou títulos eleitorais fajutos. Vale lembrar que,
em 2003, o Tribunal Regional Eleitoral mandou cancelar 5.137 títulos em Guararema,
de eleitores de outras cidades
fizeram transferências criminosas. Editorial, página 2

Predial Territorial e Urbano
(IPTU), muito mais alto. Essa
mexida na planta genérica da
cidade integra a chamada expansão urbana. Tudo isso deverá ficar somente para depois
das eleições, pois mexe no bolso e vai desagradar muita gente. Guararema, página 4
Maurício Builcatti

Antes da chuva

ÁRVORE CAI NA
CIDADE, DERRUBADA
PELO VENTO
Guararema: expansão da área urbana vai mexer no bolso de milhares de proprietários de imóveis

Guararema, página 3

Outro dia de muita lentidão no trânsito
DAT

Se eu pudesse...

O que eu
mudaria
na cidade
Entrevistados revelam ao
DAT o que mudariam ou implantariam em Guararema se
pudessem. Eles apontam quais
são os pontos que consideram
mais deficientes. Entre as reivindicações estão saúde, transporte, cursos profissionalizantes, entretenimento e cultura, e
também área esportiva, entre
outras. Guararema, página 3

Os motoristas tiveram ontem mais um dia de lentidão e confusão com obras de asfaltamento
em ruas de Guararema. As modiﬁcações no tráfego, desde o dia 22, confundem moradores,
caminhoneiros e até mesmo as empresas de transporte público. Guararema, página 4
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FERNANDINHA
ESTÁ DE VOLTA
Fernanda Vasconcelos viverá
papel de uma garota sexy.
Variedades, página 14

Divulgação

2 Serviços

Itaquá
Cidades

das eleições deve chover 61 milímetros na cidade, nível considerado alto. Ontem, após muito
calor, muita gente precisou tirar
os guarda-chuvas das gavetas e
bolsas. Guararema, página 3
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A virada do tempo, iniciada
na tarde de ontem, indica que
os próximos dias também serão de chuva em Guararema e
toda a região. De acordo com
a empresa Climatempo, no dia

CNPJ: 09.939.483/0001-69

Os 26.523 habitantes de Guararema não têm uma unidade
dos Bombeiros. Em qualquer incêndio, acidente mais grave ou
mesmo na ocorrência de uma
tragédia soldados e viaturas do
2º Subgrupamento do Corpo de
Bombeiros de Mogi das Cruzes é que atendem às ocorrências. Guararema, página 4

Opinião

Previsão indica um domingo
de eleições com chuva

Daniel Carvalho

Falta de base
dos Bombeiros
preocupa

Guararema

Clima

Arujá

Arujá, página 9

Perigo

André, mais uma vez, não falou com a reportagem do DAT
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