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Furto de veículos cai 49% e 
roubo 45% em abril em SP

Pesquisa realizada em par-
ceria entre a FECAP e a em-
presa Tracker, a partir de da-
dos da Secretaria de Segurança 
Pública, mostra queda signifi-
cativa no número de ocorrên-
cias de roubos e furtos de veí-
culos no Estado de São Paulo, 
em abril e também no primeiro 
quadrimestre do ano. 

A pandemia da covid-19 
pode ser um fator determinante 
para a redução. “Com o decre-
to de quarentena no Estado de 
SP, desde março de 2020, o mo-
vimento nas ruas reduziu subs-
tancialmente, o que levou tam-
bém a uma menor oportunidade 
para o criminoso cometer rou-
bos e furtos”, afirma o coorde-
nador do Núcleo de Pesquisa da 
FECAP, Erivaldo Costa Vieira. 

O coordenador do Centro de 
Operações do Grupo Tracker, 
Vitor Correa, complementa que, 
no caso da redução dos roubos de 
carga, a queda também é decor-
rente do constante investimen-
to em tecnologia e segurança 
que as empresas realizam, a fim 
de proteger seus carregamentos 
e transportes, com soluções em 
rastreamento e monitoramento. 
“Além disso, nossas equipes de 
caçadores, que passam o dia nas 
ruas, perceberam uma atuação 
mais efetiva da polícia”, diz. 

Roubos

Nos quatro primeiros me-
ses de 2020, o acumulado de 
ocorrências registradas chega 
a 12.304 boletins. O número é 
21,25% menor do que no mes-
mo período de 2019. Apenas no 
mês de abril de 2020, os roubos 
de veículos caíram 30,35%, em 
comparação com março. E na 
comparação com abril do ano 
passado, a queda é ainda maior: 
45,53%. O roubo de carga tam-
bém caiu 32,79% em abril, em 
comparação com 2019.

Analisando as ocorrências 
por tipo no primeiro quadrimes-
tre, quase a metade das ocor-
rências foram de roubos de au-
tomóveis (49,61%), seguido de 
motociclo (26,25%) e caminho-
nete (6,53%). 

Os dados também revelam 
que, durante o acumulado dos 
quatro primeiros meses deste 
ano, os crimes de roubos ocorre-
ram em sua maioria durante o pe-
ríodo noturno (48,28.) O fato in-
dica mudança de comportamento 
dos criminosos, uma vez que no 
mesmo período de 2019, os cri-
mes de roubo eram realizados em 
sua maioria pela manhã (27,9%), 
e os crimes realizados à noite re-
presentavam 25,2% do total.

As 10 cidades com maiores 
ocorrências de roubos 

O maior número de ocorrên-
cias é registrado na cidade de São 
Paulo, capital do Estado, totali-
zando aproximadamente 42,66%. 
O ranking das cidades com mais 
roubos do Estado de São Paulo 
é completado por: Campinas, 
Guarulhos, São Bernardo do 
Campo, Santo André, Diadema, 
Mauá, Osasco, Itaquaquecetuba 
e Suzano. Nota-se que, 4 cidades 
pertencem à região do Grande 
ABCD, composto por 7 municí-
pios. Destaque na comparação 
com o mesmo período do ano an-
terior, está na presença da cidade 
de Suzano, entre as dez cidades 
com mais ocorrências no período 
analisado; em 2019, a cidade es-
tava na 12ª posição. 

Os 10 bairros com maiores 
ocorrências de roubos 

A maioria dos bairros com 
mais roubos do Estado de SP está 
na capital: Sacomã, São Mateus, 
Iguatemi, Ipiranga, Itaquera, 
Cidade Ademar, Jardim Colina, 
Sapopemba, Jabaquara e Itaim 
Paulista. Nota-se que, a maior 
parte dos bairros está localizada 
na Zona Leste da capital, segui-
do da Zona Sul. 

Furtos

Nos quatro primeiros meses de 
2020, o acumulado de ocorrências 
de furtos é de 23.775 boletins, que-
da de 20,62% em relação ao mes-
mo período de 2019. Em abril, fo-
ram registradas 3.946 ocorrências, 
uma queda de aproximadamente 
31,87%, quando comparado com 
o mês anterior. Quando compara-
mos os dados com o mesmo mês do 
ano passado, a queda é de 49,29%. 

Segmentando as ocorrências 
por tipo, mais da metade das 
ocorrências foram furtos de au-
tomóveis (69,86%), seguido de 
motociclo (20,63%) e caminho-
nete (3,90%). Os crimes ocorre-
ram, majoritariamente duran-
te o período matutino (27,81%), 
com pouca diferença para os pe-
ríodos: noturno (26,79%) e ves-
pertino (24,96%).

As 10 cidades com maiores 
ocorrências de furtos 

Entre as cidades com maior 
número de furtos, a capital do 
Estado ainda permanece na pri-
meira posição do ranking. O des-
taque vai para Santo André, no 
Grande ABCD, que passa a ocupar 
a segunda posição e Campinas, 
com 3,58%, completando a lista. 
Um ponto que merece destaque 
é a cidade de Americana, que, em 
2019, se encontrava na 17ª posi-
ção e agora está entre as dez ci-
dades com maior número de ocor-
rências. Entretanto, é importante 
informar que as mudanças de po-
sição não representam aumento 
no número de furtos, e sim que 
a redução no registro de ocorrên-
cias, foi menor na comparação 
com outras cidades. 

Os 10 bairros com maiores 
ocorrências de furtos 

Os bairros com maior núme-
ro de furtos estão na Zona Leste 
da capital. A título de ilustração, 
o bairro do Ipiranga, que lidera a 
lista nestes primeiros quatro me-
ses, não sofreu aumento no nú-
mero de ocorrências, ao contrá-
rio, apresentou uma redução de 
26,5% no número de furtos. A 
mudança de 7ª posição em 2019, 
para liderança em 2020 é explica-
da por uma redução mais expres-
siva no número de ocorrências 
dos outros bairros da Capital.

Os 10 logradouros com 
maiores ocorrências de furtos 

Os atos são cometidos, em sua 
maioria, em vias públicas (86,11%), 
seguido de residência (3,57%) e co-
mércio e serviços (2,09%). 

1. Rua Alvinópolis: 0.35%;
2. Avenida Sapopemba: 0.24%;
3. Rua Renato: 0.22%
4. Avenida Ragueb Chohfi: 0.21%;
5. Avenida São Miguel: 0.18%
6. Avenida Vereador Abel Fer-
reira: 0.17%;
7. Rua Platina: 0.16%;
8. Rua Vergueiro: 0.16%;
9. Rua Cipriano Barata: 0.14%;
10. Avenida Coronel Sezefredo 
Fagundes: 0.14%.
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Serasa Limpa Nome amplia ação de renegociações 
com possibilidade de quitação a partir de 50 reais

A Serasa Limpa Nome pro-
move uma ampla ação de ne-
gociações possibilitando a qui-
tação de débitos a partir de R$ 
50 reais. Devido ao sucesso dos 
últimos dias, que foi ofertado o 
pagamento de dívidas com 100 
reais, outros parceiros aderiram 
à ação e liberaram condições es-
peciais para negociação dentro 
da plataforma. Agora as empre-
sas participantes são: Ativos, 
Tricard, Santander e Recovery, 
sendo a última responsável pelo 
pagamento de 50 reais. Os seg-
mentos de maior abrangência 
são bancos, financeiras e o setor 
varejista. 

Com a extensão da campa-
nha, mais de 5 milhões de bra-
sileiros poderão quitar suas dí-
vidas de maneira prática, rápida 
e segura. Importante frisar que 
os consumidores que forem con-
templados pela ação, pagarão 
acordos de no máximo 100 reais. 

Esse valor é válido para qualquer 
um dos 4 parceiros envolvidos.

Segundo a Serasa, é uma feli-
cidade poder ampliar a ação e con-
tar com os parceiros na missão de 
ajudar a população: “Estamos 
em um momento muito delica-
do e oferecer formas dos brasilei-
ros recuperarem sua saúde finan-
ceira com condições como essa, é 
algo muito gratificante. Tirar as 
pessoas da inadimplência é o ob-
jetivo do Serasa Limpa Nome e 
seguiremos firmes no nosso pro-
pósito de levar crédito para to-
dos”, afirma Lucas Lopes, diretor 
do Serasa Limpa Nome. 

Já para o parceiro Recovery, 
Ignácio Dameno, diretor de tec-
nologia e operações, completa: 
“Estamos contentes de partici-
par desta ação em conjunto com 
o Serasa, oferecendo essa condi-
ção exclusiva para pagamento 
de dívidas com parcelas a partir 
de R$ 50,00”. 

Para ter acesso a mais esta op-
ção para negociar dívidas, o con-
sumidor precisa acessar o site do 
Serasa Limpa Nome - que, desde 
abril, tem uma nova marca e um 
novo endereço: www.serasa.com.
br. O consumidor também encon-
tra as mesmas condições no apli-
cativo do Serasa disponível para 
Android e iOS. 

Canais de atendimento

Vale lembrar que, seguindo as 
recomendações das autoridades 
de Saúde, as agências da Serasa, 
que fornecem atendimento pre-
sencial, permanecem fechadas. 
Porém, além do site do Serasa 
Limpa Nome e do app do Serasa, 
o consumidor também pode re-
gularizar seus débitos financei-
ros pelo WhatsApp, através do 
número: (11) 98870-7025. Todos 
esses canais contam com as mes-
mas condições de renegociação.

Prefeitura regulamenta o funcionamento de 
clubes, centro paralímpico e empresas de TI

O prefeito Bruno Covas as-
sinou no último dia 27, os ter-
mos de compromisso com enti-
dades ligadas a clubes sociais, 
centro paralímpico e estabeleci-
mentos de tecnologia da infor-
mação. Desde segunda-feira, 29 
de junho, os espaços podem fun-
cionar com as medidas necessá-
rias de segurança e higiene, que 
podem incluir o fornecimento de 
máscaras, distanciamento social, 
modificações físicas no local de 
trabalho e regras de triagem de 
usuários. Já o centro paralímpi-
co voltam aos treinos na última 
quarta-feira,dia 1º de julho.

Apesar de ter avançado para 
a fase amarela desde dia 26 de ju-
nho, a cidade de São Paulo aguar-
da até esta sexta-feira (3,) para 
analisar se os setores poderão 
adotar as regras da fase amarela. 

As entidades setoriais envia-
ram à Secretaria de Desen vol vi-
mento Econômico e Tra ba lho suas 
propostas de protocolos sanitá-
rios de reaber tura pelo site www.
prefeitura.sp.gov.br/retomada. A 
equipe técnica da Coordenadoria 
de Desen vol vimento Econômico, 
avaliou os protocolos dos setores, 
de acordo com as orientações já es-
tabelecidas pelos órgãos de Saúde 
e vigilância sanitária, para que 
não haja propagação do vírus na 
cidade.

Além de autorizar o funcio-
namento de acordo com o pro-
tocolo proposto pelas entidades, 
a Prefeitura irá orientar, cons-
tantemente esses setores sobre 
informações sanitárias que au-
xiliem na execução do proto-
colo e como proceder em caso 
de confirmação da doença em 

colaboradores das empresas re-
presentadas. Já as entidades, 
deverão acompanhar os esta-
belecimentos que integram o 
seu setor econômico a cumpri-
rem com o protocolo, apoian-
do a administração municipal 
na supervisão e fiscalização das 
empresas.

Todos os setores devem per-
mitir o trabalho no sistema de te-
letrabalho, para empregados que 
não tenham quem cuide de seus 
dependentes incapazes, no perío-
do em que estiverem fechadas as 
creches, escolas ou abrigos. Se 
não for possível o teletrabalho, o 
empregador deverá acordar com 
o empregado, uma forma alter-
nativa de manutenção do empre-
go, podendo utilizar os recursos 
previstos na legislação federal 
atualmente vigente.

Busca por ajuda para controle do 
tabagismo cresce 30% segundo HCor

Levantamento do HCor 
mos tra que a busca de pacientes 
tabagistas por ajuda especiali-
zada para largar a dependência, 
durante o período de isolamen-
to social, cresceu cerca de 30%, 
entre os meses de março e maio, 
quando comparado com os me-
ses anteriores ao início da pan-
demia da covid-19.

O cigarro é a principal cau-
sa de morte evitável no mun-
do e reduz, em média, 20 anos 
de expectativa de vida do fu-
mante. Segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), os ta-
bagistas são considerados como 
grupo de risco para o novo co-
ronavírus, por estarem mais 
suscetíveis a infecções respira-
tórias. Pelo possível compro-
metimento da capacidade pul-
monar, esse grupo ainda possui 
mais chances de desenvolver 
sintomas graves da doença.

Para acompanhar esses pa-
cientes e ajudá-los na cessação 
do tabagismo, o HCor mantém 
o Programa Vida Sem Cigarro. 
No total, mais de 1.200 pes-
soas já foram atendidas por psi-
cólogos, médicos e nutricionis-
tas que fazem parte da equipe 

multidiscipli-
nar e orientam 
o tratamento.

Para facili-
tar a adesão ao 
programa, as 
consultas são 
realizadas de 
forma remo-
ta, e o paciente 
pode acessar 
pelo computa-
dor, ou celular. 
Cada sessão 
tem duração 
de 30 minutos 
e tratam todas 
as demandas 
relacionadas a 
dependência física e psicológi-
ca ao cigarro. Os pacientes tam-
bém recebem material de apoio. 
Quando necessário, o médi-
co pode prescrever medicações 
para auxiliar o tratamento.

No último ano, os resultados 
comprovaram a eficácia do pro-
grama. Ao final das 14 semanas 
de acompanhamento, mais de 
80% dos pacientes alcançaram 
a abstinência e, deste total, 60% 
permanece sem fumar, após um 
ano de tratamento.

“O tratamento é multidis-
ciplinar e prioriza o bem-es-
tar de cada paciente. De manei-
ra individualizada, facilitamos 
o entendimento dos sentimen-
tos que levam ao vício e das di-
ficuldades em superá-lo. Além 
disso, este apoio é fundamental 
em casos de recaída, para que o 
paciente não desista de seu ob-
jetivo, e volte a fumar”, desta-
ca Silvia Cury, gerente do nú-
cleo de atendimento psicológico, 
que atua há mais de 36 anos na 
instituição.

Foto: Divulgação

Programa Vida Sem Cigarro acompanha, em média, 
150 pacientes em sessões semanais remotas

Quarentena e dores posturais, trate com Acupuntura
Informe Publicitário  

Estamos vivendo um mo-
mento difícil, onde o traba-

lho em casa vem trazendo muitas 
complicações e dores devido a má 
postura, além do ganho de peso. A 
dor tem muitas faces, pode ser pul-
sátil, contínua, cortante e até per-
manente. Há também dores no-
ciceptivas (tecidual ou na pele), 
neuropática (dos nervos) e psicos-
somática (distúrbio emocional).

O quadro de dor crônica se ins-
tala por conta de mecanismos graves 
que acometem os nervos, juntas e te-
cidos, propiciando assim comprome-
timento doloroso e inflamatório in-
tenso dos nervos, principalmente da 
coluna. As causas da dor podem ser 
múltiplas, as mais comuns são as de 
ordem postural e por esforço.

Entendemos a dor como um 
bloqueio energético, e emoções 
como medo, tristeza, raiva, irritabi-
lidade, preocupação exagerada e de-
pressão podem piorar o estágio da 
dor. Os locais mais comuns a serem 
afetados são a coluna vertebral, afe-
tando diretamente o nervo ciático, 
assim como ombros, braços, qua-
dril, joelhos e tornozelos, também 
podem ocorrer formigamentos nos 
membros e sintomas de queima-
ção nos pés e nas mãos com possí-
veis inchaços. 

Tratamento por acupuntura

A Acupuntura trata todo seg-
mento doloroso e inflamatório, 
com agulhas finas no local da dor 
e na região auricular, utiliza-se 
também eletroacupuntura, Laser-
acupuntura  e ventosas para ali-
vio imediato das dores. Utilizamos 
também remédios naturais e ervas 
medicinais para complementar o 
tratamento.

Outras indicações: cefaleia, 
enxaqueca, irritabilidade, insô-
nia, úlceras, gastrites, depressão, 
an sie dade, obesidade, diabetes, reu-
matismos, estresse, síndrome do pâ-
nico, doenças da coluna vertebral, 
hérnia de disco, artrose, tendinite 
de ombro, artrite, LER (por esforço 
repetitivo), fibromialgia, AVC (der-
rame cerebral), bronquite, asma, ri-
nite, alergias, sinusite, zumbidos, 
tensão pré-menstrual, dores das 
gestações, tabagismo, distúrbios da 
menopausa e prisão de ventre.
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