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Tiroteio em roubo de loja mata
dois bandidos e um segurança
Crime ocorreu na rua Piracicaba, em Itaquá; policial militar estava no comércio e percebeu o assalto no local
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Itaquá tem atualmente 31 áreas 
de risco. O número consta de um 
relatório detalhado entregue ontem 
por pesquisadores da Companhia 
de Pesquisas e Recursos Minerais 
(CPRM), o Serviço Geológico do Bra-
sil, ao prefeito Mamoru Nakashima 
(PTN). Cidades, página 4
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Segundo o secretário de Estado de Logística e 
Transportes, Clodoaldo Pelissioni, uma reunião 
será realizada com a SPMar para discutir o novo 
cronograma das obras. Cidades, página 6
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O secretário de Estado de Logís-
tica e Transportes, Clodoaldo Pelis-
sioni, oficializou ontem, em Arujá, a 
entrega da rodovia Vereador Albino 
Rodrigues Neves/Prefeito Joaquim 
Simão (SP-56) totalmente recupe-
rada. Cidades, página 7
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Um segurança de uma loja de fer-
ragens da rua Piracicaba, no Mano-
el Feio, em Itaquá, e dois homens 
acusados de tentarem roubar o es-
tabelecimento morreram, na tarde 
de ontem, durante tiroteio entre os 
suspeitos e um policial que estava 
no comércio e percebeu o assalto. 
O crime atraiu muitos curiosos 
até a rua, que ficou cercada pela 
polícia até as 20 horas de ontem, 
horário em que o carro da funerá-
ria chegou para retirar corpo que 
ainda permanecia dentro da loja. 
Polícia, página 9

Um dos criminosos morreu no local; segurança foi socorrido com vida, mas também não resistiu

Prefeitos Larini, de Arujá, Padre Gabriel, de Santa Isabel, e Elzo, de Igaratá, foram à inauguração
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