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Bahia e mais quatro estados nordestinos reduzem mortes violentas
Segurança
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Cinco estados nordestinos, entre eles a Bahia, iniciou o ano de 2019 com redução dos Crimes
Violentos Letais Intencionais (CVLI) - homicídio, latrocínio e lesão corporal dolosa seguida de morte.
No território baiano, janeiro de 2019 terminou com diminuição de 21,7% crimes contra a vida – na
comparação com o mesmo período do ano passado. Rio Grande do Norte (-38,5%), Paraíba (-40%),
Sergipe (-30,4%) e Alagoas (-32,7%) completam a lista.
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Na capital baiana, a queda foi de 23%. Em números absolutos foram 107 casos, no ano de 2018,
contra 82 registrados este ano. A Região Metropolitana de Salvador (RMS), por sua vez, teve recuo
de 15,5%, com 49 crimes em 2019, enquanto no ano passado ocorreram 58. Por último, a
macrorregião que engloba o interior do estado contabilizou decréscimo de 22,2%. Em números
totais 388 mortes aconteceram em 2018 e neste ano a polícia investiga 302. No geral a Bahia teve
433 casos em 2019, contra 553 do mesmo período do ano anterior.
“Conseguimos um grande resultado no ano passado com uma redução histórica de 11,5%, menor
número dos últimos seis anos. Continuaremos, este ano, perseguindo a meta de 6% determinada
pelo programa Pacto Pela Vida (PPV)”, disse o secretário da Segurança Pública, Maurício Teles
Barbosa, ressaltando também o bom desempenho no Nordeste. “Estaremos mais unidos em 2019,
ajudando quando for preciso e também solicitando apoio nas grandes operações contra quadrilhas
interestaduais”, completou.
Fonte: Ascom/Secretaria da Segurança Pública (SSP)
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