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Rio de Janeiro records a drop in crime rates 

The state of Rio de Janeiro recorded a drop in the number of violent deaths in September. 
Data released by the Institute of Public Security (ISP) show that the indicator of violent deaths 
(murder, robbery followed by death, bodily injury followed by death and deaths resulting from 
police intervention) registered the lowest index of the year: 504 victims, a 13% reduction over 
September 2017. Compared to the previous month (August 2018), the drop was 9%. 

The survey, which considers records made at Civil Police stations in the capital and in the 92 
municipalities across the state, shows that the reduction occurred because of the sharp drop in 
murders and attenuation of deaths resulting from police intervention. There was a reduction 
of 17% in murders over September last year and a 6% increase over the previous month. In the 
deaths due to police intervention, the increase over September 2017 was 2%, but compared to 
August, there was a decrease of 38%. 

According to the ISP, there was a fall in practically all the main crime indicators of the state 
over the same period of last year. Crimes against property also decreased significantly last 
month, mainly cargo thefts. There were 577 occurrences of cargo theft in September 2018, a 
decrease of 15% over the same period last year. This was the lowest number since September 
2015. 

The regions with the largest percentage reduction in cargo theft in the third quarter of 2018 
(compared to the same period in 2017) were Madureira (50%), Méier (41%) and Pavuna (20%), 
in the capital city, and the municipalities of Mesquita (60%), Nova Iguaçu (59%) and Nilópolis 
(57%). Street robbery (involving passers-by, cell phone theft and bus robbery) decreased 8% 
over September last year and vehicle theft decreased 6%. 
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Rio de Janeiro registra queda nos índices de criminalidade 

O estado do Rio de Janeiro registrou queda no número de mortes violentas no mês de 
setembro. Dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) revelam que o indicador 
letalidade violenta (homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes 
decorrentes de intervenção policial) registrou o menor índice do ano: 504 vítimas, uma 
redução de 13% em relação a setembro de 2017. Em relação ao mês anterior (agosto de 2018), 
a queda foi de 9%. 



O levantamento, que leva em conta registros efetuados em delegacias da Polícia Civil na 
capital e nos 92 municípios de todo o estado, mostra que a redução ocorreu por causa da forte 
queda nos homicídios dolosos e atenuação das mortes decorrentes de intervenção policial. 
Nos homicídios dolosos, houve redução de 17% em relação a setembro do ano passado e 
aumento de 6% em relação ao mês anterior. Já nas mortes decorrentes de intervenção policial, 
o aumento em relação a setembro de 2017 foi de 2%, porém, em relação ao mês de agosto, 
houve queda de 38%. 

Ainda segundo o ISP, houve queda em praticamente todos os principais indicadores de 
criminalidade do estado na comparação com o mesmo período do ano passado. Os crimes 
contra o patrimônio também apresentaram reduções significativas no mês passado, 
principalmente os roubos de carga. Foram 577 ocorrências de roubo de carga em setembro de 
2018, uma queda de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse foi o menor 
número registrado desde setembro de 2015. 

As regiões que apresentaram a maior redução percentual no roubo de carga no terceiro 
trimestre de 2018 (comparado com o mesmo período de 2017) foram os bairros de Madureira 
(50%), Méier (41%) e Pavuna (20%), na capital, e os municípios de Mesquita (60%), Nova 
Iguaçu (59%) e Nilópolis (57%). Os roubos de rua (roubo a transeunte, roubo de aparelho 
celular e roubo em coletivo) apresentaram diminuição de 8% em relação a setembro do ano 
passado e o roubo de veículo registrou queda de 6%. 

 

 

O conteúdo textual acima pode ser reproduzido total ou parcialmente sem custos. As 
imagens são meramente ilustrativas e seu uso deve ser autorizado pelo respectivo detentor 
dos direitos. 
Você está recebendo este e-mail porque sua opinião importa para nós. O Press Office do 
RioCVB é um departamento dedicado a gerar conteúdo sobre a cidade do Rio de Janeiro 
para ser distribuído gratuitamente no Brasil e exterior. Como parte da nossa metodologia 
nós produziremos e enviaremos periodicamente o conteúdo proprietário. Estamos à 
disposição e contamos com seu apoio para uma relação de mútua colaboração. 

 

 


