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Cidades

METODOLOGIA

tem objetivo de
B Estudo
traçar o perfil das vítimas
utilizando como fonte o
boletim de registro de
ocorrências da Polícia Civil.

ASSASSINATOS PESSOAS PARDAS SÃO 100% DAS VÍTIMAS NAS MORTES POR LINCHAMENTO E 71,4% NAS OCORRIDAS DEPOIS DA REAÇÃO DA VÍTIMA

Homens brancos e jovens lideram
entre vítimas de homicídio em SP
Levantamento da SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública) apontou o perfil das vítimas de homicídio
doloso no interior do estado, com dados relativos ao período de janeiro e julho deste ano; jovens morreram mais
assassinadas tinha menos de
40 anos, segundo o levantamento da SSP.
As faixas etárias com maior
número de vítimas foram: 35
e 39 anos (15,1%), 30 e 34 anos
(13,6%), 25 a 29 anos (13%) e
20 a 24 anos (12,1%). Ou seja,
a faixa entre 20 e 39 anos respondeu por 53,8% dos mortos.
As vítimas acima de 40 anos
estiveram em 29,6% dos crimes, enquanto os adolescentes
e as crianças (0 a 19 anos) representaram 9,6% das vítimas.
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Homens brancos entre 20
e 39 anos são as principais
vítimas de homicídio doloso no interior de São Paulo,
segundo levantamento da
SSP (Secretaria de Estado da
Segurança Pública). Foram
computados dados de janeiro
e julho deste ano.
Nesse período, o estado registra 1.655 mortes por homicídio, sendo 887 no interior. O Vale do Paraíba lidera
neste grupo, com 181 vítimas
de homicídio entre janeiro e
julho. Campinas vem em segundo lugar, com 160.
Quanto ao sexo, os homens
responderam por 85,6% das
vítimas de homicídio nos
sete primeiros meses deste
ano e as mulheres, 13,6%.
Em relação à raça/cor, o estudo mostra a branca sendo
50,2% das vítimas, a parda
com 37,5%, a preta com 8% e
outros com 4,3%.
A maior parte das pessoas

1.655
AVítimas
de homicídio
doloso registrou o estado
de São Paulo entre janeiro
e julho deste ano, sendo
887 no interior.
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Violência. Equipe realiza a retirada de vítimas de homicídio em S. José; Vale é a região líder de mortes

RAIO-X

Homens lideram entre mortes violentas;
crimes sexuais atingem vítimas femininas
PERFIL. Entre os crimes mais
violentos, a divisão de sexo
mostra que os homens são
mais de 84% das vítimas, com
exceção de morte com sinal
de violência sexual, na qual
as mulheres foram 100% das
vítimas. Também os conflitos

entre casais vitimam mais as
mulheres (75,3%).
Na categoria raça/cor, os
brancos (49,1%) foram os mais
executados e as vítimas com
emprego de grave violência
(50,8%). Também estão acima
de 50% nas mortes por conflitos

interpessoais e naquelas ligadas
ao tráfico e às drogas (58,3%).
Já as mortes por linchamento têm nos pardos 100% das
vítimas. Eles também são 71,4%
das mortes ocorridas após
reação da vítima (excetuando
os policiais). Pardos são maioria
(50%) nas mortas em confronto com agentes da segurança
pública, depois vêm os brancos
(37,5%) e os pretos (12,5%).

.

O levantamento também traçou um panorama dos locais
de maior incidência de homicídios, com o primeiro lugar
ocupado pelas vias públicas,
com 51% dos casos.
Depois aparecem as residências (24,9%), a unidade rural (6,7%), área não ocupada
(5,5%), comércio e serviços
(2,6%) e restaurantes e áreas
de lazer (2,5%).
No estudo das mortes, observa-se que 38,6% delas ocorreram em situação de conflitos
interpessoais, entre conhecidos ou desconhecidos.
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181por homicídio tem
AMortes
o Vale do Paraíba, líder
da violência no interior;
Campinas vem em
segundo lugar, com 160.

VIOLÊNCIA AUTOR DOS DISPAROS AINDA NÃO FOI LOCALIZADO; POLÍCIA VAI INVESTIGAR
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Jovem de 19 anos é morto
a tiros no Vale Histórico

Empregados
da coleta
paralisam

Marinha alerta
para previsão
de nevoeiro

JACAREÍ. Funcionários da

LITORAL NORTE. A Marinha

ASSASSINATO. Um jovem de

19 anos foi morto a tiros no
início da manhã desta terçafeira (10) na região central
de Cachoeira Paulista. Ninguém foi preso.
De acordo com a Polícia
Militar, o corpo foi encontrado próximo ao Rio Paraíba,
na Rua Manoel Rodrigues,
alvejado por seis disparos de
arma de fogo. Até o momento,

não há suspeitos do crime.
A vítima tinha antecedente
criminal por tráfico de drogas.
O caso deve ser investigado
pela Polícia Civil.
O Vale do Paraíba lidera no
interior do estado de São Paulo
em número de mortes violentas, com 189 pessoas assassinadas, sendo 181 vítimas fatais
em homicídios dolosos e oito
em latrocínios.
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Divulgação

Morte. Polícia Civil apura crime
ocorrido no centro de Cachoeira

empresa de limpeza pública paralisaram as atividades
nesta terça-feira, em Jacareí.
O motivo é o atraso na remuneração, apontado como um
problema frequente. “Os trabalhadores precisam receber
“, disse um dos manifestação.
Procurada por OVALE, a Ambiental Jacareí não retornou.
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do Brasil emitiu alerta para
a previsão de nevoeiro no
litoral paulista até esta quarta-feira (11). De acordo com
a Dersa, com a previsão,
pode ocorrer interrupção
dos serviços de travessias litorâneas em São Sebastião e
Ilhabela, caso a visibilidade
fique prejudicada.
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