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Rio has the lowest number of homicides in three years
The state of Rio de Janeiro saw, in November, an 18% drop in the number of premeditated
murders compared to the same period last year. It is the lowest in three years, according to
data released on Tuesday (12/18) by the Public Security Institute (ISP), the agency in charge
of official statistics on violence. The survey also shows a 19% reduction in the last three
months (September, October and November) compared to the same period in 2017 and a
1% reduction compared to the previous three months of 2018 (June, July and August).
The reduced number of premeditated murders helped reducing another indicator. In the
second-to-last month of the year, the ISP points out that the indicator ‘violent lethality’
(premeditated murder, robbery with violence resulting in death, third-degree murder and
killing by a State agent) also dropped by 13% compared to the same period last year: 521
victims. In the last three months, it dropped 14% compared to the same period of 2017 and
7% compared to the previous three months of 2018.
Also referring to crimes against life, the ISP points out that robberies with violence resulting
in death also dropped by 37.5% in November 2018 compared to November last year. Killings
by a State agent increased compared to November last year by 7% but comparing
September to November with the previous three months of 2018, it dropped by 20%.
Cargo thefts dropped by 23% compared to November. The last three months saw a drop
compared to the same period last year by 22%. The drop was by 10% compared to the
previous three months of 2018 (June, July and August). Vehicle thefts dropped by 3%
compared to November 2017. All this data considers the crime records made at the Civil
Police stations in the capital and in the 92 townships of the state.
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Rio registra menor número de homicídios em três anos
O estado do Rio de Janeiro registrou, em novembro, queda de 18% no número de
homicídios dolosos em relação ao mesmo período do ano passado. É o menor índice em três
anos, segundo dados divulgados na terça-feira (18/12) pelo Instituto de Segurança Pública
(ISP), órgão responsável pelas estatísticas oficiais de violência. O levantamento mostra ainda
que houve redução de 19% nos últimos três meses (setembro, outubro e novembro) em
relação ao mesmo período de 2017 e de 1% em relação aos três meses anteriores de 2018
(junho, julho e agosto).
A queda no número de homicídios dolosos ajudou a derrubar outro indicador. No penúltimo
mês do ano, o ISP aponta que o indicador letalidade violenta (homicídio doloso, latrocínio,
lesão corporal seguida de morte e morte por intervenção de agente do Estado) também
registrou queda de 13% em relação ao mesmo período do ano passado: foram 521 vítimas.
Nos últimos três meses, a queda foi de 14% quando comparado com o mesmo período de
2017 e de 7% em relação aos três meses anteriores de 2018.
Ainda nos crimes contra a vida, o ISP ressalta que os latrocínios também registraram queda
de 37,5% em novembro de 2018 em relação a novembro do ano passado. Nas mortes por
intervenção de agente do Estado, o aumento em relação a novembro do ano anterior foi de
7%, porém, na comparação de setembro a novembro com os três meses anteriores de 2018,
houve queda de 20%.
Nos roubos de cargas, a redução em relação a novembro foi de 23%. Nos últimos três
meses, a queda em relação ao mesmo período do ano passado foi de 22%, em relação aos
três meses anteriores de 2018 (junho, julho e agosto), a queda foi de 10%. Os roubos de
veículos apresentaram uma queda de 3% em relação a novembro de 2017. Todos os dados
levam em conta registros feitos nas delegacias da Polícia Civil na capital e nos 92 municípios
do estado.
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