
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 25 de julho de 2019 – Quinta-feira – Edição 50 

ESTADO TEM MENOR ÍNDICE DE HOMICÍDIOS E LATROCÍ-

NIOS DA HISTÓRIA 
Com queda de 6,9% nos homicídios dolosos no 1º semestre, Estado tem taxa 

de 6,42 casos por 100 mil habitantes.  

O Estado de São Paulo conseguiu reduzir os principais indicadores criminais no 1º 

semestre de 2019, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os homi-

cídios dolosos diminuíram 6,9% e os latrocínios caíram 35,3%, os menores índices já 

registrados na série histórica. Também houve queda de 2,4% nos estupros, de 7,6% 

nos roubos em geral, 18% nos roubos de veículos e 64,5% nos roubos a banco. Os 

furtos de veículos apresentaram redução de 8,7%. Já a produtividade policial aumen-

tou com 6% mais prisões no período.    LEIA + bit.ly/2JQpUEs 

 

 

 

 

 

CAPITAL TEM REDUÇÃO 

NOS CRIMES CONTRA A 

VIDA NO 1º SEMESTRE 

Nos seis primeiros meses do ano, a 

Capital teve uma redução de 4,7% nos 

homicídios dolosos, com taxa de 5,55 

casos por 100 mil habitantes, o menor 

índice da série histórica. 

Também houve queda de 16,7% nos 

latrocínios, de 6,6% nos estupros e de 

50% nos sequestros.  

Os roubos em geral caíram 3,6%, os 

roubos de veículos 20,1%, os roubos a 

banco 42,9% e os roubos de carga 

19,5%. 

Os furtos de veículos também tiveram 

redução de 7,9%, registrando o me-

nor número da série histórica, com 

18,5 mil ocorrências.  

No período, 19,4 mil pessoas foram 

presas e 1,5 mil armas de fogo foram 

apreendidas pelas polícias. 

LEIA + bit.ly/2LGs5N9 

 
ABERTURA DE EMPRESAS PASSA A LEVAR 24 HORAS  

O Governo do Estado inaugurou a nova sede da 

Jucesp, na capital, que passará a ser uma espé-

cie de “Poupatempo” do empresário. O espaço 

modernizado vai disponibilizar novos serviços 

como a certificação digital, uma espécie de assi-

natura eletrônica com validade jurídica. Outra 

novidade é a digitalização de documentos, 

como parte do programa SP Sem Papel, redu-

zindo custos e uso de espaços.  

No evento, também foi anunciado que o tempo 

de espera para abertura de empresas de baixo 

risco passará dos atuais 4 dias para 24 horas. A 

meta é reduzir este prazo para 3 horas, em 

2022.  LEIA+ bit.ly/2JTtSMI 
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