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MAIS VIOLENTA

em assassinatos,
B Recordista
o Vale do Paraíba é a
região com a maior taxa
de homicídios por 100 mil
habitantes em São Paulo.

PRINCIPAL ALVO DOS LADRÕES APARELHOS SÃO LEVADOS PELOS CRIMINOSOS EM 70% DOS ASSALTOS OCORRIDOS NA ÁREA DO VALE DO PARAÍBA

Telefones estão
na mira do
crime na região
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LEVANTAMENTO
De acordo com dados
oficiais, a região registrou
31 mil furtos e roubos de
celulares em dois anos.
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COMPARAÇÃO
O número de ocorrências
nos últimos dois anos bate
a população de 25 dos 39
municípios da RMVale.
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EM 2017
No último ano, comparado
com 2016, houve uma
queda de 1,98% nos furtos
e 19,89% nos roubos.
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IMPACTO
Em 70% dos assaltos
ocorridos nas cidades da
região, o celular é roubado
pelos criminosos.

Bandidos levam 30 mil celulares
em 2 anos na RMVale, diz Estado
Levantamento feito por OVALE, com base em dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo,
revela que a região mais violenta do Estado possui uma média de 40 aparelhos furtados ou roubados a cada 24h
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Dados oficiais do governo estadual revelam que a RMVale,
a região mais violenta de São
Paulo, tem 40 furtos e roubos
de aparelhos celulares a cada
24 horas, em média. Nos últimos dois anos, foram registrados, no total, 31.036 casos no
período dos últimos dois anos
(entre 2016 e 2017) -- o número supera a população de 25
das 39 cidades da região.
Essas estatísticas são divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo
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VEJA VÍDEO
Direto da redação, vídeos
trazem mais informações.
www.ovale.com.br

SAIBA MAIS
SÃO JOSÉ

área de São José foram
B Na
registrados 5.425 casos
em 2017, com 2.767 roubos
e 2.658 furtos, de acordo
com dados do Estado.

TAUBATÉ E JACAREÍ

região de Taubaté, o
B Na
Estado registrou 3.188
casos no último ano. Já em
Jacareí, foram 1.492 furtos e
roubos de celular.

e deixam claro: os telefones
móveis são, disparadamente,
o objeto mais desejado pelos
assaltantes, sendo alvo em 70%
dos roubos no Vale do Paraíba.
Os equipamentos são revendidos no mercado clandestino
ou são trocados em biqueiras
(pontos de venda de droga).
No último ano, segundo esse
levantamento feito por OVALE
tendo como base nos dados do
Estado, a região teve 14.575 casos -- foram 7.602 furtos e ainda 6.973 roubos de aparelhos.
Em 2016, esse índice foi ainda
maior: foram 7.756 furtos (houve redução de 1,98% em 2017) e
8.705 roubos (portanto, houve
queda de 19,89% em 2017).

em 2017: foram 5.425 ocorrên- vítima. Em relação aos furtos,
cias -- 2.767 roubos e 2.658 fur- a participação é menor.
Em 2017, segundo dados ofitos registrados no último ano.
A prevenção e o combate ao ciais do governo do Estado, a
furto e roubo de celulares foi RMVale registrou 25.525 ocorum dos alvos definidos pela rências (índice 2,13% menor ao
‘São José Unida - Segurança e registrado no ano anterior). Do
Inteligência’, força-tarefa que total, 29,78% dos casos tiveram
inclui prefeitura, pocelular como alvo.
As forças de segulícias, e ainda outras
entidades. A secciorança pública estanal de Taubaté, que
belecem como prioinclui mais nove mu- poR CENTO
ridade na região o
combate aos crimes
nicípios, teve no ano dos roubos no
violentos, como hopassado um total de Vale do Paraíba
3.188 ocorrências -- tiveram como
micídios, latrocínios
1.536 furtos e 1.652 alvo aparelhos
e roubos -- eles tiveroubos. A seccional de telefonia,
ram queda de 23,36%,
de Jacareí registrou revelam dados
19,23% e 16,73%, res1.492 casos.
pectivamente.

ÁREAS.

ALVO.

De acordo com as estatísticas,
a região de São José (composta
também por Caçapava, Monteiro Lobato e Jambeiro) foi a
recordista no número de casos
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Em 2017, o Vale teve 9.987 roubos (queda de 16,73% na comparação ao ano anterior).
Desse total, em 69,82% os criminosos levaram o celular da

SEGURANÇA.

No caso de furtos e roubos de
celulares, a PM salienta que a
prevenção é importante, com
os usuários adotando medidas
de cautela no seu dia a dia.

.

