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Casal de namorados foi atacado no domingo em Itaquá e encontrado em Suzano; rapaz continua internado

O Setor de Homicídios (SH) de 
Mogi investiga a autoria de um 
crime praticado contra um ca-
sal de namorados, anteontem de 
manhã, na Cidade Edson, em Su-
zano, que resultou na morte da 
estudante de veterinária Camila 
Beraldo Talarico, de 25 anos, ba-
leada com um tiro na cabeça, e em 
ferimentos no namorado dela, 26, 
atingido com um disparo no mes-
mo local. O secretário estadual de 
Segurança Pública, Alexandre de 
Moraes, disse ontem, em visita à 
Delegacia Seccional de Mogi, que 

“já há um suspeito identificado”.  
Polícia, página 7

Polícia identifica suspeito  
de assassinar universitária

Feriado

700 mil passarão 
pelas rodovias
Cidades, página 6

Após seis meses de investigação, 
24 integrantes de quatro quadri-
lhas de roubo de carga que agiam 
na Grande São Paulo e na capi-
tal foram presos pela Polícia Civil 
de Mogi das Cruzes ontem, por 
meio da Operação Carga Segura.  
Cidades, página 8

Roubos de carga

OPerAçãO 
reSultA eM 
24 PriSõeS
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Corpo da estudante de veterinária Camila beraldo talarico, de 25 anos, foi sepultado ontem, no Cemitério São Salvador, em Mogi

acusados foram apresentados ontem na Delegacia Seccional

DanIel CaRvalho
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Obra no Guaió 
vai atrasar
Cidades, página 3

Valor do acesso ao Rodoanel pode 
ser abatido de multa contra SPMar

Trecho LesTe

R$ 160 milhões seriam descontados da penalidade 
aplicada por causa de atrasos. Suzano, página 4
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ASSuMe O 
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SãO PAulO
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Treinador colombiano se 
apresentou ontem ao clube. 
Segundo ele, treinar o Tricolor 
é o maior desafio de toda a 
sua carreira no futebol.


