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No último fim de semana, a
atleta Érica Machado, de Tatuí,
sagrou-se campeã mundial de
jiu-jitsu esportivo na categoria
adulto feminino meio pesado,
durante a disputa do Campeo-
nato Mundial, em São Paulo.
Érica ganhou três lutas e, no
combate final, derrotou uma
oponente da Colômbia. A atle-
ta recebeu também, no pódio,
a graduação da faixa azul das
mãos de seu técnico João
Arnon, o Nonô, da Academia
Arnon Gym de Tatuí. A partir
de agora, Érica passa a com-
petir com os atletas de faixa
azul nesta modalidade. Na
mesma competição, outro atle-
ta da Academia Arnon Gym,
Anderson Silva, o Pezão, ga-
nhou medalha de bronze na
categoria adulto super pesa-
do. Veja matéria completa na
página 7 .

ATLETA DE TATUÍ É MEDALHA DE OURO
EM CAMPEONATO MUNDIAL DE JIU-JITSU

O município de Tatuí  teve
diminuição dos quatro princi-
pais indicadores de crimes
contra o patrimônio no primeiro
semestre de 2015, em relação
a igual período de 2014. Os
roubos  caíram de 126 (2014)
para 96 nos primeiros seis
meses deste ano. Os roubos
de veículos tiveram  pequena
queda. Em 2014 foram 18 e
2015 totalizam 17 casos
registrados. Roubos de cargas
em 2014 foram 3 e em 2015
baixou para 2. Estes delitos
são quando as vítimas ficam
expostas aos criminosos. Ele
é o popular “assalto”. Os furtos
em geral reduziram de 464 nos
primeiros seis meses de 2014
para 432 casos em igual perío-
do de 2015. Os furtos de veícu-
los tiveram queda acentuada
em comparação com os seis
primeiros meses do ano pas-
sado. Em 2014 foram registra-
dos 123 casos e em 2015 ocor-
reram 63  furtos de veículos.
Estes  dados oficiais constam
de estatística da Secretaria de
Segurança Pública do Estado
de São Paulo.

Outros registros policiais
no primeiro semestre de 2015:
3 homicídios, 5 tentativas de
homicídio, 3 vítimas fatais por
acidente de trânsito (em 2014
não houve nenhuma), 219 ca-
sos de lesão corporal dolosa
(quando existe a intenção de
agredir), 126 casos de lesão
corporal por acidente de trân-
sito, 10 casos de estupro (em
2014 foram 25 em igual perío-
do).

CRIMINALIDADE TEM
LEVE QUEDA EM TATUÍ

Secretário Alexandre Moraes anuncia estatísticas da criminalidade. Foto de Nathalia Manzaro.

MAIS DE 800 CONTRATOS -  Na segunda-feira, o Grupo Pacaembu completou a assinatura de
mais de 800 contratos do módulo IV do Residencial “Vida Nova Tatuí”. Página 10


