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Paraná reduz crimes e tem 1º trimestre menos violento em dez anos

O número de crimes despencou no Paraná e o primeiro trimestre de 2018 foi o menos violento em mais de uma década. Os
dados de assassinatos são os menores desde que os registros começaram a ser computados pela Secretaria da Segurança
Pública, em 2007. Foram 509 mortes neste ano, contra 628 em janeiro, fevereiro e março do ano passado.
O declínio de 19% nas estatísticas reﬂete o esforço do Governo do Estado no combate à criminalidade e ampliação da
segurança do paranaense. Roubos e furtos também diminuíram em todo o estado no primeiro trimestre deste ano, se
comparado ao mesmo período de 2017.
REDUÇÃO - A redução das mortes foi constatada em 19 das 23 Áreas Integradas da Segurança Pública (AISP) – que é como
o Paraná é dividido para ﬁns de levantamento estatístico. O número de assassinatos caiu mais da metade em microrregiões
que englobam, por exemplo, as cidades de Londrina (-54%), Apucarana (-66,6%), Laranjeiras do Sul (-80%), União da Vitória
e Rolândia, essas últimas com queda de 50%.
Em 255 municípios paranaenses sequer houve assassinatos no primeiro trimestre, ou seja, 64% das 399 cidades não
tiveram homicídios.
O número de roubos no primeiro trimestre diminuiu 27%, em comparação aos três meses iniciais de 2017. Foi registrado um
declínio em todas as modalidades de roubo no Paraná: residência (-27,3%), comércio (-31%) e em locais públicos (-24,5%). A
redução dos furtos chegou a 8,8% em todo o Estado, sendo 17% de queda nos furtos a residência, 15% ocorrências a menos
relacionadas a ambiente de comércios e em locais públicos caiu 5,4%.
Também houve diminuição no roubo e furto a veículos neste ano em relação a janeiro, fevereiro e março de 2017. O roubo a
veículos caiu 29% e o número de furtos registrou queda de 7,5%.
*Dados da Agência de notícias do Paraná
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