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Fatal homicide rates drop in the state of Rio
For the second consecutive month, intentional homicide and violent lethality rates
(manslaughter, robbery followed by death, bodily injury followed by death and death by the
intervention of a state agent) dropped in the state of Rio de Janeiro. In February,
manslaughter rates declined by 28% in relation to the same period in 2018. This was
February with the lowest number of victims in the last 28 years and the lowest number of
victims since August 2015. It was a 17% drop compared to January.
The violent lethality rate had a 16% drop in relation to February last year and 15% when
compared to January 2019. The robberies followed by death also fell sharply in February:
eight victims in the month in 2019 and 21 in the same period last year. Deaths by the
intervention of state agents, however, increased by 42% compared to February 2018. When
compared to January this year, it was a 9% drop.
Crimes against property, such as vehicle and cargo theft also continued to decline in
February. Vehicle thefts in the state decreased by 26% compared to February 2018 and,
compared to January this year, decreased by 6%. Cargo thefts, in turn, dropped by 13%
compared to February last year. Compared to last month, it was also a 13% drop. Street
robbery (robbery of a passerby, cellphone theft and theft of public transportation) remained
stable in February: a 1% increase in relation to February 2018. However, when compared to
January this year, there was a 6% decrease.
The data, which are part of a survey released by the Institute of Public Security (ISP), a
government agency responsible for violence statistics, refer to Occurrence Records drawn
up in Civil Police station in the 92 municipalities of the state of Rio de Janeiro during the
month of February.
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Homicídio doloso registra queda no estado do Rio
Pelo segundo mês consecutivo, os índices de homicídio doloso e letalidade violenta
(homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e morte por intervenção de
agente do Estado) registraram queda no estado do Rio de Janeiro. Em fevereiro, o indicador
homicídio doloso apresentou redução de 28% em relação ao mesmo período de 2018. Este
foi o mês de fevereiro com o menor número de vítimas nos últimos 28 anos e também o
menor número de vítimas desde agosto de 2015. Em relação a janeiro, a queda foi de 17%.
Já no indicador letalidade violenta, a queda foi de 16% em relação a fevereiro do ano
passado e de 15% quando comparamos com janeiro de 2019. Os roubos seguidos de morte
(latrocínio) também apresentaram queda expressiva em fevereiro: foram oito vítimas no
mês em 2019 e 21 no mesmo período do ano passado. As mortes por intervenção de agente
do Estado, no entanto, aumentaram 42% em relação a fevereiro de 2018. Quando
comparamos com janeiro deste ano, a queda foi de 9%.
Os crimes contra o patrimônio como roubo de veículos e roubo de cargas também
continuaram apresentando redução em fevereiro. Nos roubos de veículos, a queda foi de
26% no estado em relação a fevereiro de 2018 e, em relação a janeiro deste ano, a redução
foi de 6%. Já os roubos de carga reduziram 13% em relação a fevereiro do ano passado e,
quando comparamos com o mês passado, a queda também foi de 13%. O roubo de rua
(roubo a transeunte, roubo de aparelho celular e roubo em coletivo) se manteve estável no
mês de fevereiro: aumento de 1% em relação a fevereiro de 2018. Porém, quando
comparamos o indicador com janeiro deste ano, houve uma queda de 6%.
Os dados, que fazem parte de levantamento divulgado pelo Instituto de Segurança Pública
(ISP), órgão governamental responsável pelas estatísticas de violência, são referentes aos
Registros de Ocorrência lavrados nas delegacias de Polícia Civil, espalhadas pelos 92
municípios do estado do Rio de Janeiro, durante o mês de fevereiro.
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