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Terça-feira, 13 de Agosto de 2019

Cidades

TRÁFICO

acreditam
B Especialistas
que o envolvimento de
adolescentes com o tráfico
explica a maior parte das
apreensões no Vale.

CRIME NÚMERO DE ADOLESCENTES APREENDIDOS POR ENVOLVIMENTO COM O CRIME É MENOR NO VALE DO PARAÍBA NESTE ANO DO QUE EM 2018

S. José lidera número de infratores
em S. Paulo, de acordo com Estado
Cidade registrou 12,41% de queda na quantidade de adolescentes apreendidos pelas forças de segurança neste
ano; redução não foi suficiente para tirar São José do topo do ranking estadual, perdendo apenas para a capital
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Apreensão de adolescentes no estado

Xandu Alves
@xandualves10

Mesmo com queda de 12,41%
no total de adolescentes
apreendidos, São José dos
Campos segue líder nesse
quesito em todo o estado, posição que ocupa desde 2017.
Entre janeiro e junho, as
forças de segurança da cidade apreenderam 233 menores
envolvidos com o crime, sendo 167 em flagrante delito e
66 por mandado. Os números
são da SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública).
A cidade supera em uma
apreensão a segunda colocada, Guarulhos, que tem 232,
sendo 213 por flagrante e
19 por mandado. E só perde
para a capital, com 1.899.
No ano passado, nos mesmos seis meses, São José registrou 266 jovens apreendidos, sendo 235 em flagrante
e 31 por mandado. A queda
para este ano foi de 12,41%, o
dobro daquela registrada no
estado, de -6,64%.

CIDADES

9.493 foram
AAdolescentes
apreendidos no estado em
2019, de janeiro a junho,
sendo 7.415 em flagrante e
2.078 por mandado.

ranking (*) APREENSÃO EM 2019

São Paulo

1

1.899

São José dos Campos

2

233

Guarulhos

3

232

Campinas

4

194

Limeira

5

143

Jacareí

29

73

Taubaté

32

60

Pindamonhangaba

40

50

Caraguatatuba

43

45

Guaratinguetá

72

10

O Vale do Paraíba também
seguiu nesta linha, com retração de 5,04% nos menores
apreendidos, de 734 de janeiro
a junho de 2018 para 697, em
igual período neste ano.
Os dados revelam, contudo,
que a queda foi apenas de menores apreendidos em flagrante delito, com -12,95%. Foram
484 contra 556 adolescentes.
Já a quantidade de menores
apreendidos por mandado,
quando há uma ordem judicial
expedida, aumentou 19,66% na
região: 213 jovens contra 178.
São José seguiu o mesmo
padrão: queda de 28,94% nas
apreensões em flagrante (167
contra 235) e aumento de
112,90% nas por mandado (66
ante 31).
“Ante este cenário [de queda
na apreensão de adolescentes], a estratégia da Polícia Militar na região segue a mesma,
calcada na análise criminal e
inteligência policial, dispondo o efetivo operacional nos
locais de maior incidência de
crimes”, disse o comandante
do CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior), coronel
José Eduardo Stanelis.
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697 foram
AAdolescentes

(*) 80 cidades paulistas com mais de 100 mil habitantes (1º semestre)
Fonte: SSP

apreendidos no Vale no 1º
semestre, sendo 483 deles
pela Polícia Militar e 214
por outras forças.

ACIDENTE CRIANÇA TINHA 10 ANOS E MORREU NA HORA; 4 ADULTOS SE FERIRAM

APARECIDA

Criança morre após
carro cair em córrego

Turistas ficam Dupla é presa
presos por 1h30 por furto após
no teleférico
‘saidinha’

JACAREÍ. Uma criança de 10
anos morreu e outras quatro
pessoas ficaram feridas após
o carro em que eles estavam
cair em um córrego na estrada rural do Varadouro, em
Jacareí, na noite do último
domingo (11).
De acordo com o Corpo
de Bombeiros, o acidente
aconteceu por volta das 19h,
quando o veículo da família

capotou na estrada, próximo
à entrada da rodovia Carvalho
Pinto, e caiu no córrego. Ainda
segundo os bombeiros, a vítima morreu na hora.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi
acionado para atender a ocorrência e levou três mulheres e
um homem com ferimentos leves até a Santa Casa de Jacareí
para atendimento.
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PAIS

SUSTO. Um grupo de 30 turis-

Divulgação

Socorro. Atendimento ao
acidente foi feito por bombeiros

tas ficou preso durante 1h30
no teleférico do Santuário
Nacional de Aparecida, neste domingo. Ninguém ficou
ferido. Essa foi a primeira
vez que houve algum problema desde a sua inauguração,
em 2014. O teleférico realiza
o trajeto entre a Basílica e o
Morro do Cruzeiro.
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SÃO JOSÉ. Dois detentos, de
25 e 21 anos, que estavam
em saída temporária para o
Dia dos Pais foram recapturados no último sábado após
furtarem uma casa no Jardim
Morumbi, na zona sul de São
José, e tentarem fugir em um
ônibus. Segundo a PM, a dupla foi rendida quando levava
um notebook e dinheiro.

.

