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Rio has decline in crimes against property and robberies followed by death
The state of Rio de Janeiro registered a sharp decline in four violence indicators in July: car
theft, cargo theft, street crimes and robbery followed by death, according to information
supplied by the Institute of Law Public Security (ISP) last Tuesday (14th). Considering
occurrences registered by Civil Police stations in the 92 municipalities of the state, including
the capital, the three crimes against property (car and cargo theft and street crimes)
maintained the downward trend registered in recent months when compared to the same
period last year.
For the fourth consecutive month, car theft rates dropped by 29%. This was the first time,
since September 2016, that the number of car thefts was around 3,5000. When compared to
June, the rates dropped by 12%. In a quarterly comparison (May, June and July), the drop was
by 15% in relation to the same period last year. It’s important to emphasize that the region of
Madureira, a neighborhood in the capital, registered the sharpest decline in car theft rates in
the quarterly comparison.
Cargo theft was another crime against property that dropped in numbers. 731 cargo thefts
were recorded in July (a drop by 19% in relation to the same month last year), the lowest
number since September 2017. In the quarterly comparison - in relation to the same three
months in the last year - the drop was by 28%. Street crimes also declined: 12% compared to
July of last year and 11% in the quarterly comparison.
During the announcement of July results, Rio State Secretary of Security, General Richard
Nunes, said there will be reinforcement in the fight against cargo theft: “We are going to start
an operation very similar to the one used against car thefts. We will act strongly to make this
curve fall, as it happened with car theft, which has been constantly dropping”.
Robbery followed by death reaches lowest rates since November 2015
In relation to crimes against life, nine people were victimized by robberies followed by death.
This is the lowest number achieved since November 2015, and 14 victims less than the same
month last year. In the quarterly comparison, it was a 46% drop in relation to the same period
in 2017. The murder rate, in turn, increased by 9% compared to July last year. However, in
relation to February, March and April 2018, there was a 16% drop. In July, homicides resulting
from police intervention increased by 105% in relation to the same period last year. While in
relation to June 2018, the drop was by 17%.
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Rio registra queda no índice de crimes contra o patrimônio e latrocínios
O estado do Rio de Janeiro registrou, em julho, queda acentuada em quatro indicadores de
violência: roubo de veículos, de cargas, de rua e latrocínio (roubo seguido de morte), segundo
dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) nesta terça-feira (14). Considerando
os registros realizados nas delegacias da Polícia Civil nos 92 municípios do estado, incluindo a
capital, os três crimes contra o patrimônio (veículos, cargas e de rua) mantiveram a tendência
de queda registrada nos últimos meses em comparação com o mesmo período do ano
passado.
Pelo quarto mês consecutivo, o indicador roubo de veículos registrou redução de 29%. Essa foi
a primeira vez desde setembro de 2016 que o crime ficou em torno de 3.500 roubos. Quando
comparamos com junho, a queda é de 12%. Já na comparação trimestral (maio, junho e julho),
a queda em relação ao mesmo período do ano passado foi de 15%. É importante destacar que,
na comparação por trimestre, a região de Madureira, bairro da capital fluminense, registrou a
maior queda de roubo de veículo do estado.
O roubo de carga foi outro crime contra o patrimônio que registrou queda. Em julho, foram
contabilizados 731 roubos de carga (queda de 19% em relação ao mesmo mês do ano
passado), o menor número desde setembro de 2017. Na comparação trimestral - em relação
aos mesmos três meses do ano passado - a queda foi de 28%. O roubo de rua também caiu:
12% em relação a julho do ano passado e 11% na comparação trimestral.
Durante o anúncio dos resultados de julho, o secretário de Segurança do Estado do Rio,
general Richard Nunes, disse que haverá reforço no combate ao roubo de cargas: “Vamos
iniciar uma operação semelhante a que fizemos para roubo de veículos. Vamos atuar
fortemente para fazer cair essa curva, da maneira como caiu a de roubo de veículo, que tem
uma queda constante”.
Latrocínio tem menor índice desde novembro de 2015
Em relação aos crimes contra a vida, o latrocínio registrou nove vítimas em julho. É o menor
número desde novembro de 2015. A queda foi de 14 vítimas em relação ao mesmo mês do
ano passado, quando observamos a comparação trimestral, a queda foi de 46% em relação ao
mesmo período de 2017. Já os homicídios dolosos apresentaram aumento de 9% em relação a
julho do ano passado. Porém, em relação a fevereiro, março e abril de 2018, houve queda de
16%. Os homicídios decorrentes de intervenção policial registraram, em julho, aumento de
105% em relação ao mesmo período do ano passado. Já em relação a junho de 2018, a queda
foi de 17%.
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