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JANEIRO 
 

PAOLA OLIVEIRA - 30 ANOS - PAULADAS - RUSSAS – CE - 30/01/2017 

 

A Polícia de Russas investiga a morte de uma travesti, cujo corpo foi encontrado com sinais de violência às margens da BR-116 no início da manhã desta 

segunda-feira (30). A vítima, conforme a polícia foi morta a pauladas. A parte do corpo mais atingida foi a cabeça. A suspeita é de que ela sofreu 

traumatismo cranioencefálico. 

 

http://g1.globo.com/ceara/noticia/2017/01/travesti-e-morta-pauladas-em-russas-interior-no-ceara.html  

 

AGATHA LIOS - 23 ANOS - FACADAS - BRASÍLIA – DF - 26/01/2017 

 

 A investigação sobre a morte brutal de uma travesti levou a Polícia Civil a um grande esquema de prostituição que ocorre nas ruas, motéis e casas do Setor 

de Indústrias de Taguatinga Sul. Esfaqueada dezenas de vezes na tarde de 26 de janeiro deste ano, Ágatha Lios, 23 anos, perdeu a vida tentando escapar da 

brutalidade de seus algozes. O crime ocorreu dentro de uma central de distribuição dos Correios, próximo ao local onde ela costumava fazer ponto. Filmado 

pelas câmeras de segurança, o assassinato, segundo testemunhas, foi motivado por inveja, vingança e disputa por ponto de prostituição. Os policiais 

conseguiram identificar quem são as quatro travestis que invadiram os Correios e esfaquearam a vítima até a morte. Todas tiveram mandados de prisão 

expedidos pela Justiça e são consideradas foragidas. 

 

http://www.metropoles.com/distrito-federal/seguranca-df/execucao-brutal-de-travesti-revela-megaesquema-de-prostituicao-no-df  

 

J. A. DOS SANTOS - 42 ANOS - TIROS - ITABAIANINHA – SE - 26/01/2017 

 

Por volta das 14hs do dia 26, na Rua Tobias Barreto, próximo ao Ginásio de esportes, dois elementos chegaram em uma motocicleta e entraram na 

residência onde se encontravam três pessoas, e de arma em punho, desferiram vários tiros contra a vítima.  

 

http://portalalarde.com/homossexual-e-o-assassinado-dentro-de-casa-em-itabaianinha/  

 

http://g1.globo.com/ceara/noticia/2017/01/travesti-e-morta-pauladas-em-russas-interior-no-ceara.html
http://www.metropoles.com/distrito-federal/seguranca-df/execucao-brutal-de-travesti-revela-megaesquema-de-prostituicao-no-df
http://portalalarde.com/homossexual-e-o-assassinado-dentro-de-casa-em-itabaianinha/


LADY DAYANA - 35 ANOS - 13 FACADAS - MANAUS – AM - 19/01/2017 

 

Uma travesti de, 35, com nome social de Lady Dayana, morreu vítima de 13 golpes de faca na noite da última quinta-feira (19), na praça Senador José 

Esteves, conhecida como “Praça da Onça”, no município de Parintins, distante 370 quilômetros em linha reta de Manaus. De acordo com a Polícia Civil, ela 

foi encontrada por populares, por volta das 3h da madrugada de sexta-feira (20), porém, o fato ocorreu durante a noite de quinta-feira.  

 

http://www.acritica.com/channels/hoje/news/travesti-e-assassinada-com-13-facadas-na-praca-da-onca-em-parintins  

 

SANDRA - TIROS - RIO DE JANEIRO – RJ - 19/01/2017 

 

Uma travesti foi executada, na tarde desta quinta-feira, na Rua Piraquara, em Realengo, na Zona Oeste da cidade. Sandra estava em um Ford EcoSport 

quando foi atingida por vários disparos. A Delegacia de Homicídios (DH-Capital) foi acionada para o local. Policiais do 14º BPM (Bangu) foram chamados e a 

DH posteriormente acionada. Uma perícia será realizada na cena do crime. As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas. 

 

http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-01-19/travesti-e-executada-em-realengo.html  

 

MORANGUINHO - VÁRIOS TIROS - PARANAGUÁ – PR - 15/01/2017 

 

Um homicídio movimentou o setor policial na madrugada deste domingo (15) em Paranaguá. Por volta das 04 horas, a Central de Operações da Polícia 

Militar foi acionada com a informação de que uma pessoa havia sido morta em um ponto de ônibus localizado na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, no 

Parque Agari. 

 

http://agoralitoral.com.br/cidades/paranagua/travesti-e-assassinado-tiros-no-parque-agari-em-paranagua/  

 

MIRELA - 42 ANOS - ESPANCADA - BAURU – SP - 13/01/2017 

 

Após quase quatro meses internada, morreu a travesti que foi brutalmente espancada no Parque Santa Edwirges, em setembro do ano passado. Mirela da 

Silva, 42 anos, foi encontrada desacordada e com graves ferimentos no crânio, conforme o JC noticiou à época. Entretanto, ainda seguem desconhecidos 

autoria e motivação do crime. Ela estava sob cuidados médicos no Hospital de Base (HB), mas, entre quadros de melhora e piora neste período, acabou 

http://www.acritica.com/channels/hoje/news/travesti-e-assassinada-com-13-facadas-na-praca-da-onca-em-parintins
http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-01-19/travesti-e-executada-em-realengo.html
http://agoralitoral.com.br/cidades/paranagua/travesti-e-assassinado-tiros-no-parque-agari-em-paranagua/


morrendo no último dia 6 deste mês. O episódio acende novo alerta sobre a criminalização da homotransfobia e motiva ação que visa, de forma peculiar, 

incentivar ainda mais a denúncia. 

 

http://www.jcnet.com.br/Policia/2017/01/travesti-espancada-em-setembro-morre-e-caso-motiva-campanha.html  

 

AILA FONTINELLY - 16 ANOS - TIRO NAS COSTAS - TERESINA – PI - 06/01/2017 

 

A vítima foi assassinada com um tiro nas costas, na zona sul de Teresina - PI, e um adolescente é suspeito de praticar o crime. Testemunhas contaram para a 

polícia que a vítima de 16 anos estava sentada na porta de casa, quando os suspeitos se aproximaram. A travesti ainda tentou correr, mas foi atingido com 

um tiro nas cosas e morreu no local. 

 

http://www.gp1.com.br/noticias/travesti-e-assassinada-com-tiro-nas-costas-em-teresina-406956.html 

 

L. C. MARINHO - 23 FACADAS - 33 ANOS - NOVA CRUZ – RN - 04/01/2017 

 

Segundo informações de um dos seus familiares, os vizinhos ouviram gritos que vinham da casa de onde a vítima morava por volta de 4:00hs da madrugada 

desta quarta feira 4 de janeiro, quando abriram a porta encontraram ele já sem vida com várias perfurações de arma branca. 

 

http://www.xuadoagreste.com.br/2017/01/homossexual-e-morto-com-23-facadas-em.html  

 

 

FEVEREIRO 
 

MADONA - FACADAS - GUARABIRA – PB - 28/02/2017 

 

Logo após o homicídio, as guarnições da PM saíram em diligência e conseguiram prender um suspeito, que foi identificado por testemunhas. Valter 

Constantino de Oliveira, de 32 anos, residente no bairro São José em Guarabira, negou a autoria do crime, no entanto, a sua roupa estava suja com manchas 

de sangue. Ele foi levado para delegacia de Guarabira e arma do crime ainda não foi localizado. 

http://www.jcnet.com.br/Policia/2017/01/travesti-espancada-em-setembro-morre-e-caso-motiva-campanha.html
http://www.gp1.com.br/noticias/travesti-e-assassinada-com-tiro-nas-costas-em-teresina-406956.html
http://www.xuadoagreste.com.br/2017/01/homossexual-e-morto-com-23-facadas-em.html


http://www.g2portaldenoticias.com/2017/02/madona-baixinha-travestir-e-assassinado.html 

 

SEM IDENTIFICAÇÃO - PEDRADAS - AREIA – PB - 26/02/2017 

 

Uma transexual foi morta a pedradas, na madrugada deste domingo (26), na cidade de Areia, Brejo do estado, a 129 quilômetros de João Pessoa. O crime 

aconteceu por volta das 4h, nas proximidades do Mercado Público da cidade, e ainda é um mistério para a polícia. De acordo com informações da PM, a 

vítima já foi encontrada sem vida, com vários ferimentos e pedras próximas ao corpo. 

 

http://portalcorreio.com.br/noticias/policia/crime/2017/02/26/NWS,292772,8,153,NOTICIAS,2190-TRANSEXUAL-MORTA-PEDRADAS-INTERIOR-PARAIBA-

SUSPEITO-FUGIU.aspx 

 

LORRANE - TIROS - SÃO LUIS – MA - 26/02/2017 

 

Lorrane foi assassinada com dois tiros, um dos disparos atingiu a cabeça e outro as nádegas. O crime foi registrado às 16h21 no domingo de carnaval na 

Praça Pedro II, um dos cartões postais e principal pontos turístico da capital, local onde estão localizados a sede dos poderes executivo, legislativo e 

judiciário. O crime não repercutiu e passou despercebido por conta de ter sido incluída no relatório da SSP sem o nome social da vítima.  

 

http://www.abimaelcosta.com.br/2017/03/crime-de-genero-travesti-e-assassinada.html 

 

EMANUELE - 21 ANOS - PEDRADAS - ANÁPOLIS – GO - 26/02/2017 

 

A transexual Emanuelle Muniz, de 21 anos, foi morta a pedradas após ser vítima de um sequestro no domingo (26), em Anápolis, a 55 km de Goiânia. De 

acordo com a Polícia Civil, o corpo dela foi encontrado pela própria mãe, em uma estrada na zona rural da cidade. Conforme a corporação, a jovem 

desapareceu após entrar em um carro na porta de uma boate. 

 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2017/02/mae-encontra-corpo-de-transexual-morta-pedradas-apos-sequestro.html 

 

 

 

http://www.g2portaldenoticias.com/2017/02/madona-baixinha-travestir-e-assassinado.html
http://portalcorreio.com.br/noticias/policia/crime/2017/02/26/NWS,292772,8,153,NOTICIAS,2190-TRANSEXUAL-MORTA-PEDRADAS-INTERIOR-PARAIBA-SUSPEITO-FUGIU.aspx
http://portalcorreio.com.br/noticias/policia/crime/2017/02/26/NWS,292772,8,153,NOTICIAS,2190-TRANSEXUAL-MORTA-PEDRADAS-INTERIOR-PARAIBA-SUSPEITO-FUGIU.aspx
http://www.abimaelcosta.com.br/2017/03/crime-de-genero-travesti-e-assassinada.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2017/02/mae-encontra-corpo-de-transexual-morta-pedradas-apos-sequestro.html


TRAVESTI DE 30 ANOS COMETE SUICÍDIO EM SÃO JOÃO NEPOMUCENO - SÃO JOÃO NEPOMUCENO - MG - 25/02/2017 

 

Em São João Nepomuceno, C. A de Mendonça, moradora na Rua Sargento Antônio Domingos nr 279 no bairro Bela Vista  atentou contra a própria vida 

neste sábado por volta das 15:00 hs se enforcando no interior de  sua residência. O corpo já foi liberado pra o IML e será necropsiado neste domingo 

(26/02) pela manhã. A funerária Santa Terezinha realizou os trabalhos de praxe. Os motivos do suicídio e outras informações não foram disponibilizadas 

pela polícia. 

 

https://showdomarcusvinicius.blogspot.com.br/2017/02/travesti-de-30-anos-comete-suicidio-em.html  

 

CAMILA - 22 ANOS - ESPANCAMENTO - SÃO GONÇALO – RJ - 25/02/2017 

 

A vítima, 22 anos, morreu na tarde de quinta-feira, em consequência de um brutal espancamento sofrido na madrugada da última quarta, na Rua 39, no 

Jardim Catarina, em São Gonçalo. Ela só não foi executada no local, porque um pastor viu a cena e implorou pela vida do jovem. 

 

http://www.osaogoncalo.com.br/policia/22359/travesti-morre-apos-ser-espancada-por-10-traficantes-no-jardim-catarina 

 

MIRELLA DE CASTRO - AGRESSÃO - BELO HORIZONTE – MG - 19/02/2017 

 

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima apresentava sinais de agressão e tinha um pano amarrado no pescoço. O corpo estava em cima de uma cama. 

A perícia da Polícia Civil e o carro do Instituto Médico Legal (IML) foram chamados. 

 

http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/garoto-de-programa-e-encontrado-morto-em-belo-horizonte.ghtml 

 

A. DA S. MACIEL - 27 ANOS - TIROS - DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO – RJ - 18/02/2017 

 

A vítima foi assassinada na noite deste sábado (18), dentro de sua casa, no distrito de São Sebastião, na Baixada Campista. A vítima foi encontrada por volta 

das 21h30 somente de roupas íntimas. Segundo informações da polícia, a vítima levou quatro tiros, sendo dois dos quais na cabeça.  

 

http://campos24horas.com.br/portal/noite-violenta-travesti-assassinado-e-casal-baleado-em-campos-homem-morto-apos-briga-no-transito-em-sfi/ 

https://showdomarcusvinicius.blogspot.com.br/2017/02/travesti-de-30-anos-comete-suicidio-em.html
http://www.osaogoncalo.com.br/policia/22359/travesti-morre-apos-ser-espancada-por-10-traficantes-no-jardim-catarina
http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/garoto-de-programa-e-encontrado-morto-em-belo-horizonte.ghtml
http://campos24horas.com.br/portal/noite-violenta-travesti-assassinado-e-casal-baleado-em-campos-homem-morto-apos-briga-no-transito-em-sfi/


MORGANA FERREIRA - TIROS - CAÇAPAVA – SP - 17/02/2017 

 

A vítima foi morta a tiros na Vila Galvão, em Caçapava, na noite desta sexta-feira (17). De acordo com a Polícia Militar, ela estava em uma rua do bairro com 

um amigo no momento do crime. Segundo depoimento do amigo aos policiais, o motorista de um carro teria passado pela rua e chamado a vítima, que seria 

travesti. Logo em seguida, o condutor teria disparado contra o homem. A vítima foi baleada na cabeça e morreu no local. 

 

http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2017/02/homem-e-morto-tiros-na-vila-galvao-em-cacapava-sp.html 

 

DANDARA - 42 ANOS - PAULADAS E PEDRADAS - FORTALEZA – CE - 15/02/2017 

 

Uma travesti foi torturada e morta por cinco homens em Fortaleza, no Ceará. O caso, que aconteceu no dia 15 de fevereiro, veio à tona após um vídeo da 

agressão, filmado por um dos integrantes do grupo, viralizar nas redes sociais neste final de semana. Na gravação, Dandara, que tinha 42 anos, aparece 

recebendo diversos tapas e chutes. Os agressores também usaram um pedaço de madeira para espancar a travesti, além de a mandarem subir em um 

carrinho de mão parado no local – algo que ela não consegue fazer devido aos ferimentos. 

 

Fonte: Kyara Barbosa e http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2017-03-05/travesti.html 

 

GABRIELA - TIROS - SERRA – ES - 09/02/2017 

 

Travesti assassinada a tiros no município de Serra - ES. 

 

Fonte: via WhatsApp e Alerta Geral Serra – ES / http://freelance24horas.blogspot.com.br/2017/05/grupo-organiza-ato-em-repudio-ao.html 

 

GABRIELE ALMEIDA - SILICONE INDUSTRIAL - MONTES CLAROS – MG - 08/02/2017 

 

SEM IDENTIFICAÇÃO - 34 ANOS - APEDREJAMENTO - GUARUJÁ – SP - 08/02/2017 

 

Uma travesti de 34 anos foi assassinada durante a madrugada desta quarta-feira (08), na Enseada, em Guarujá, com diversas pedradas no rosto e no peito. 

O crime ocorreu em uma esquina da Avenida Dom Pedro I, por volta das 4h30, enquanto a travesti oferecia os serviços sexuais. Ao lado do corpo da vítima, 

http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2017/02/homem-e-morto-tiros-na-vila-galvao-em-cacapava-sp.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2017-03-05/travesti.html
http://freelance24horas.blogspot.com.br/2017/05/grupo-organiza-ato-em-repudio-ao.html


a polícia encontrou um tijolo com marcas de sangue que pode ter sido usado para assassiná-la. A motivação do crime é desconhecida. 

 

http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/policia/travesti-e-assassinada-a-pedradas-em-

guaruja/?cHash=69aae7997be38eddf447ca89f7aa0e73 

 

AGATHA MONT - 26 ANOS - ASFIXIA - ITAPEVI – SP - 04/02/2017 

 

A suspeita é que Ágatha possa ter sido asfixiada. Uma pessoa acionou a Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapevi, que achou a estudante nua, com um 

vestido em volta do pescoço, na Rua Serra dos Gradaus, Jardim Rosimery. Não foram encontradas marcas de tiros nem de facadas. 

 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/universitaria-transexual-e-achada-nua-e-morta-policia-apura-se-ela-foi-vitima-de-transfobia.ghtml 

 

CORPO DE TRAVESTI É ENCONTRADO BOIANDO EM ZONA SUL DE RECIFE - PE - 03/02/2017 

 

O corpo de uma travesti foi encontrado com sinais de violência e afogamento nas margens do rio Capibaribe, suas pernas estavam amarradas.  

 

http://tvjornal.ne10.uol.com.br/noticia/ultimas/2017/02/03/corpo-de-travesti-e-encontrado-boiando-na-zona-sul-do-recife-28887.php 

 

 

MARÇO 
 

UILCA - 40 ANOS - 3 FACADAS - VITÓRIA – PE - 26/03/2017 

 

Uma travesti foi morta com três facadas na madrugada deste domingo (26), no Loteamento Luiz Gonzaga, área urbana da Vitória de Santo Antão. Os golpes 

feriram as costas, pescoço e abdômen da vítima, identificada inicialmente como Uilca, de 40 anos. O crime ocorreu por volta das 00h40. A autoria e 

motivação ainda são desconhecidas pela polícia. A 17ª Delegacia de Homicídios ficará responsável pela investigação do caso.  

 

http://nossavitoriape.com/2017/03/em-vitoria-travesti-e-morta-facadas-no-loteamento-luiz-gonzaga.html 

http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/policia/travesti-e-assassinada-a-pedradas-em-guaruja/?cHash=69aae7997be38eddf447ca89f7aa0e73
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/policia/travesti-e-assassinada-a-pedradas-em-guaruja/?cHash=69aae7997be38eddf447ca89f7aa0e73
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/universitaria-transexual-e-achada-nua-e-morta-policia-apura-se-ela-foi-vitima-de-transfobia.ghtml
http://tvjornal.ne10.uol.com.br/noticia/ultimas/2017/02/03/corpo-de-travesti-e-encontrado-boiando-na-zona-sul-do-recife-28887.php
http://nossavitoriape.com/2017/03/em-vitoria-travesti-e-morta-facadas-no-loteamento-luiz-gonzaga.html


SEM IDENTIFICAÇÃO - TIROS - TAPEROÁ – PB - 24/03/2017 

 

As informações foram repassada via Facebook e WhatsApp 

 

PAULINA - 22 ANOS - 05 TIROS - RECIFE – PE - 23/03/2017 

 

Dois homens aproximaram de uma moto e começaram a atirar, 05 projéteis atingiram o tórax, peito e rosto dela. A vítima tentou correr por alguns metros, 

mas não resistiu aos ferimentos.  

 

http://www.tvtribunape.com.br/video/8812 

 

PAOLA - 40 ANOS - ESPANCADA E 17 FACADAS - DOURADOS – MS - 22/03/2017 

 

Travesti que usava nome social de ''Paola'', 40 anos, foi assassinada com pelo menos 17 golpes de faca e espancada, por volta da 1h30min de hoje, na Rua 

João Cândido do Câmara, no Jardim Central, em Dourados. O crime teria envolvido outras oito travestis e sido motivado por disputa por ponto de 

prostituição. 

 

http://www.correiodoestado.com.br/cidades/dourados/grupo-de-oito-pessoas-mata-travesti-espancada-e-com-17-facadas/300462/ 

 

VULGO LH SANTOS - TIROS - VITÓRIA – ES - 18/03/2017 

 

A vítima foi assassinada a tiros. 

 

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1819460505045612&set=a.1477344329257233.1073741828.100009450415562&type=3&theater 

https://web.facebook.com/menor.lh.9?lst=100000896322856%3A100012185552994%3A1506973315 

 

BRUNINHA - 17 ANOS - FACADA NO PESCOÇO - OURINHOS – SP - 16/03/2017 

 

Por volta das 09hs, a Policia Militar de Salto Grande e Ribeirão do Sul foram acionadas para comparecer na Rodovia BR 153 no KM 329, para atender uma 

http://www.tvtribunape.com.br/video/8812
http://www.correiodoestado.com.br/cidades/dourados/grupo-de-oito-pessoas-mata-travesti-espancada-e-com-17-facadas/300462/
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1819460505045612&set=a.1477344329257233.1073741828.100009450415562&type=3&theater
https://web.facebook.com/menor.lh.9?lst=100000896322856%3A100012185552994%3A1506973315


ocorrência de encontro de cadáver, segundo informações, um sitiante passou pelo local e viu uma pessoa caída no chão, acionou a Policia Militar que 

confirmou ser o corpo de Bruna de 17 anos. “Bruninha” levou uma facada no pescoço e foi  abandonada no meio do matagal, no corpo da vítima estava 

faltando pedaço da mão direita e debaixo do braço direito, provavelmente foi atacada por uma onça, pois foi encontrado rastros no solo.  

 

http://www.tabajaranoticias.com.br/manha-sangrenta-em-salto-grande-travesti-e-assassinada-e-tem-partes-do-corpo-comida-por-onca/ 

 

CAMILINHA - 20 ANOS - 15 TIROS - SALVADOR – BA - 15/03/2017 

 

A casa de Camila, em Cajazeiras III, foi arrombada por volta de 1h30 da manhã desta quarta. Ela recebeu pelo menos 15 tiros. O Departamento de 

Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso. 

 

http://informebaiano.com.br/26449/policia/camila-capetinha-vitima-morta-em-cajazeiras-pode-ter-participacao-em-assassinato-de-seguranca-do-olodum 

 

LEXIA - 02 FACADAS - SANTA FÉ DO SUL – SP - 13/03/2017 

 

O crime foi na noite de ontem, 13/03, e foi registrado como homicídio. O fato ocorreu na Avenida Navarro de Andrade, uma das principais da cidade e fica 

muito próximo a Escola Municipal Agnes Rondon Ribeiro.  “Lexia Famosinha” foi assassinada com dois golpes de faca que atingiram as costas e a costela.  

Uma unidade do Corpo de Bombeiro foi chamada, inicialmente para atender um acidente de trânsito, já que havia uma moto caída na rua. Quando 

chegaram ao local perceberam que se tratava de um homicídio. 

 

http://radiosantafe.com.br/noticia/123446/homicidio-apos-discussao-travesti-e-morto-na-praca-do-agnes-bastidores-da-noticia-1005-fm 

 

LUAN FERREIRA - 26 ANOS - TIROS - SERRA – ES - 13/03/2017 

 

De acordo com testemunhas, Luana Ferreira dos Santos, de 26 anos, tinha acabado de sair de casa quando foi surpreendida por criminosos. O homicídio 

aconteceu na manhã do último domingo (12). Ainda segundo testemunhas, Luan estava de moto. Uma pessoa que estava na rua, ao ver a jovem passar, 

atirou diversas vezes. Moradores disseram que foram cerca de quatro a cinco tiros. Um deles atingiu a nuca da vítima, que morreu na hora. 

 

http://www.folhavitoria.com.br/policia/noticia/2017/03/tatuadora-e-assassinada-com-tiro-na-nuca-na-serra.html  

http://www.tabajaranoticias.com.br/manha-sangrenta-em-salto-grande-travesti-e-assassinada-e-tem-partes-do-corpo-comida-por-onca/
http://informebaiano.com.br/26449/policia/camila-capetinha-vitima-morta-em-cajazeiras-pode-ter-participacao-em-assassinato-de-seguranca-do-olodum
http://radiosantafe.com.br/noticia/123446/homicidio-apos-discussao-travesti-e-morto-na-praca-do-agnes-bastidores-da-noticia-1005-fm
http://www.folhavitoria.com.br/policia/noticia/2017/03/tatuadora-e-assassinada-com-tiro-na-nuca-na-serra.html


SAMANTHA - CARBONIZADA - UBERLÂNDIA – MG - 13/03/2017 

 

Uma transgênero morreu carbonizada em um incêndio que destruiu por completo a casa da vítima, na Rua da Rumba, no Bairro Guarani, zona oeste de 

Uberlândia. Vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros que, ao combaterem as chamas, encontraram o corpo completamente carbonizado. Os próprios 

vizinhos arrombaram o portão e a porta da casa para tentar apagar o fogo, mas só os bombeiros conseguiram fazer o controle. As chamas teriam começado 

no quarto, que foi totalmente destruído, guarda-roupas, cama, todos os objetos e até o telhado veio abaixo. 

 

http://v9vitoriosa.com.br/policia/transgenero-morre-carbonizada-dentro-de-casa-no-bairro-guarani-em-uberlandia/ 

 

GABRIELLE MARCHIORI - 19 ANOS - CORPO INCENDIADO - CACHOEIRINHA – RS - 12/03/2017 

 

A polícia apura as circunstâncias em que a transexual Gabriele Marchiori, 19 anos, foi morta no último domingo no Distrito Industrial de Cachoeirinha. O 

corpo dela foi encontrado em chamas por um homem que passava pela Avenida Frederico Ritter por volta das 8h daquele dia. Ele teria apagado o fogo e 

acionado a Brigada Militar. Na tarde de segunda-feira, a vítima foi identificada. 

 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/policia/noticia/2017/03/policia-apura-morte-de-transexual-em-cachoeirinha-9747854.html 

 

JENNIFER - 38 ANOS - PAULADAS - FLORIANÓPOLIS – SC - 10/03/2017 

 

A conhecida Transsexual Jenni, de 38 anos, foi encontrada morta pela polícia na manhã desta sexta-feira (10) em um terreno nas proximidades do Angeloni 

dos Ingleses. O crime chocou a legião de fãs que seguiam a Jenni, nativa da Praia do Santinho, pelas redes sociais. Inclusive, ela atuava como representante 

em venda de cosméticos. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado para identificação oficial.  Uma fonte da polícia informou 

ao Jornal Conexão Comunidade que a cabeça tinha marcas de esganadura e lesões.  

 

http://www.jornalconexao.com.br/transsexual-jennifer-do-santinho-e-assassinada-no-norte-da-ilha/ 

 

SANDRA - ENCONTRADA MORTA COM SINAIS DE ESPANCAMENTO - LARANJEIRAS DO SUL – PR - 08/03/2017 

 

Uma travesti foi encontrada morta na manhã desta quarta-feira (8), na Praça Cristo Rei, em Laranjeiras do Sul, no Centro-Sul do Paraná. De acordo com o 

http://v9vitoriosa.com.br/policia/transgenero-morre-carbonizada-dentro-de-casa-no-bairro-guarani-em-uberlandia/
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/policia/noticia/2017/03/policia-apura-morte-de-transexual-em-cachoeirinha-9747854.html
http://www.jornalconexao.com.br/transsexual-jennifer-do-santinho-e-assassinada-no-norte-da-ilha/


Portal Catve, a travesti havia chegado na cidade durante a semana passada. No último sábado, ela foi agredida por alguns jovens próximo à rodoviária e, na 

mesma semana, foi até a delegacia denunciar a agressão. Aos policiais, ela relatou que se chamava Sandra, mas não portava nenhum documento de 

identificação em mãos. Moradores relataram que a travesti dormia na praça desde que chegou na cidade. 

 

http://www.vvale.com.br/seguranca/travesti-que-foi-ate-delegacia-denunciar-agressao-e-encontrada-morta-em-praca/ 

http://olhoabertopr.blogspot.com.br/2017/03/morte-de-travesti-pode-ter-sido.html 

 

RUBI - TIROS - LUZIÂNIA – GO - 06/03/2017 

 

Segundo informações uma  mulher identificada como Vera Lucia e uma travesti identificada como Rubi e um rapaz identificado como Eduardo estavam 

bebendo em uma distribuidora no J. Dias começaram a discutir sobre o triangulo amoroso que havia entre eles. Como já estavam todos alterados esse rapaz 

sacou de uma arma e começou a disparar alvejando as vitimas, segundo relato de testemunhas a tragédia não foi maior devido ao resto dos clientes terem 

saído correndo e se escondendo, pois o autor teria tentando alvejar mais pessoas no local. Após os tiros o autor seguiu rumo ignorado.  Rubi segundo 

informações morava em Brasília. 

 

Fonte: Radar Luziânia on line  

https://www.facebook.com/1708994492682297/photos/pcb.1899611620287249/1899611590287252/?type=3&theater 

 

TRAVESTI - TIROS - GOIÂNIA - GO - 06/03/2017 

 

Uma travesti foi morta a tiros na madrugada desta segunda-feira (6) na Rua 21 de Abril, no Parque Anhanguera 2, em Goiânia. Ela estava com uma amiga, 

que não sofreu ferimentos. A testemunha relatou à Polícia Militar que o atirador estava em uma motocicleta. Ele estava sozinho no veículo e fugiu do local 

do crime. 

 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2017/03/travesti-e-morta-tiros-em-goiania.html 

 

MICHELLY GARCIA - 25 ANOS - PELOTAS – RS - 03/03/2017 

 

Segundo a Brigada Militar (BM), dois motociclistas foram à residência de Michelly, de 25 anos, e a assassinaram, por volta das 23h50min. Um dos tiros 

http://www.vvale.com.br/seguranca/travesti-que-foi-ate-delegacia-denunciar-agressao-e-encontrada-morta-em-praca/
http://olhoabertopr.blogspot.com.br/2017/03/morte-de-travesti-pode-ter-sido.html
https://www.facebook.com/1708994492682297/photos/pcb.1899611620287249/1899611590287252/?type=3&theater
http://g1.globo.com/goias/noticia/2017/03/travesti-e-morta-tiros-em-goiania.html


acertou a cabeça de Michelly, que faleceu a caminho do hospital. O seu irmão, A.R.C., de 26 anos, que também estava na casa, foi baleado na perna e não 

corre risco de morte. 

 

https://www.weeblycloud.com/editor/main.php 

https://www.diariopopular.com.br/index.php?n_sistema=3056&id_noticia=MTIyMTY0&id_area=Nw== 

 

ABRIL 
 

SAMAIELLY - 16 ANOS - 06 TIROS - LAURO DE FREITAS – BA - 30/04/2017 

 

A transexual Samaielly, foi assassinada no dia no último dia 30, por volta das 23h, no bairro de Itinga, município de Lauro de Freitas. A motivação do crime 

ainda é desconhecida. Amigos de Samaielly disseram que ela vivia num extremo estado de vulnerabilidade social. Aos treze anos de idade, quando assumiu 

sua identidade de gênero, foi posta para fora de casa. Sameielly, ainda segundo amigos, não tinha emprego e morava sozinha num pequeno quarto na 

localidade do CAIC. 

 

http://www.jornalfolhapopular.net.br/transexual-de-16-anos-e-assassinada-com-6-tiros-em-itinga/ 

 

SEM IDENTIFICAÇÃO - BELÉM - PA - 30/04/2017 

 

Travesti baleada em Belém - PA. O crime ainda está sendo investigado. 

 

Fonte: Rede Paraense de Pessoas Trans/ Duda Lacerda 

 

LAYZA MELLO - 28 ANOS - 02 TIROS - VILA VELHA – ES - 30/04/2017 

 

Uma travesti foi morta com quatro tiros no último domingo (30), na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. O criminoso que efetuou os disparos fugiu 

depois do crime e ainda não foi identificado. Imagens de câmeras de vídeo monitoramento serão utilizadas para encontrar o assassino. 

http://www.folhavitoria.com.br/policia/noticia/2017/04/travesti-e-morta-com-quatro-tiros-na-avenida-carlos-lindenberg-em-vila-velha.html 

https://www.weeblycloud.com/editor/main.php
https://www.diariopopular.com.br/index.php?n_sistema=3056&id_noticia=MTIyMTY0&id_area=Nw
http://www.jornalfolhapopular.net.br/transexual-de-16-anos-e-assassinada-com-6-tiros-em-itinga/
http://www.folhavitoria.com.br/policia/noticia/2017/04/travesti-e-morta-com-quatro-tiros-na-avenida-carlos-lindenberg-em-vila-velha.html


R. SIQUEIRA MOURA - TIROS - ARARUAMA – RJ - 29/04/2017 

 

O feriado prolongado do dia do trabalhador já começa marcado por muita violência na Região dos Lagos, a travesti R. Siqueira Moura foi morta no fim de 

semana no bairro Ponte dos Leites em Araruama, perto do antigo camping. A vítima estava com as mãos amarradas e foi executada com disparos no rosto. 

 

http://www.cartaovermelhotv.com.br/2017/04/mas-um-crime-barbaro-travesti-e-morto.html 

 

MONA - TIROS - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – PE - 29/04/2017 

 

Uma transexual foi assassinada na madrugada deste sábado (29) no bairro de Águas Brancas, em Vitória de Santo Antão, zona da mata de Pernambuco. A 

vítima foi alvejada por disparos de uma pistola calibre 38. Segundo o 21º Batalhão da Polícia Militar (BPM), um irmão da vítima teria prestado depoimento 

para as investigações do crime horas após o assassinato.  

 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/policia/noticia/2017/04/29/transexual-e-assassinada-em-vitoria-de-santo-antao-280905.php 

 

SEM IDENTIFICAÇÃO - 02 FACADAS - BARCARENA – PA - 29/04/2017 

 

A vítima foi assassinada às 5 horas da manhã do dia 29 de abril,  no município de Barcarena no estado do Pará. A  mesma estava bebendo em companhia de 

uma pessoa no qual os dois se desentenderam e deferiu duas facadas na mesma. 

 

Fonte: Duda Lacerda/ Rede Paraense de Pessoas Trans via WhatsApp.  

 

ELOÁ SILVA - 17 ANOS - TIRO NO TÓRAX - JOÃO PESSOA – PB - 27/04/2017 

 

Uma travesti foi morta a tiros na noite desta quinta-feira (27), na Rua Nô Costa, no bairro do Rangel, Zona Leste de João Pessoa. De acordo com informações 

da polícia, a vítima conhecida como Eloá Silva, 17 anos, teve a casa onde morava invadida por dois suspeitos, que efetuaram vários tiros. 

 

http://www.robsonpiresxerife.com/notas/travesti-de-17-anos-e-morta-tiros/ 

 

http://www.cartaovermelhotv.com.br/2017/04/mas-um-crime-barbaro-travesti-e-morto.html
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/policia/noticia/2017/04/29/transexual-e-assassinada-em-vitoria-de-santo-antao-280905.php
http://www.robsonpiresxerife.com/notas/travesti-de-17-anos-e-morta-tiros/


VERÔNICA RIOS - SILICONE INDUSTRIAL - 25/04/2017 - SÃO CARLOS - SP 

 

PINHA PRISCILA - ESPANCADA - FORTALEZA – CE - 24/04/2017 

 

A vítima foi assassinada no Conjunto Prefeito José Walter, após sofrer agressões. Ela é a terceira travesti morta no Estado em 2017. O crime ocorreu no dia 

16 de abril, mas só veio ao público no dia 24/04.  

 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/policia/mortes-de-travestis-permanecem-sem-resposta-1.1744134 

 

TRAVESTI - 27 ANOS - 25 TIROS - CURITIBA – PR - 23/04/2017 

 

Uma travesti de 27 anos foi executada na madrugada deste domingo na Rua Lourdes Betezeck, região do Vitória Régia, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). 

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar (PM), a vítima foi abordada por dois homens e executada com mais de 25 tiros de pistola 9mm e 

380, na região da cabeça e do tronco.  

 

http://www.bandab.com.br/jornalismo/travesti-e-brutalmente-assassinada-com-mais-de-25-tiros-na-cic/ 

 

MARRONI - 51 ANOS - 18 FACADAS - BELÉM - PA - 22/04/2017 

 

O cenário do crime estava com roupas e objetos revirados pela cama, tanto pelo piso quanto em cima de alguns móveis. No chão e no meio do último e 

pequeno quarto conjugado de uma vila com três kit-nets, estava o corpo completamente despido da vítima, de 51 anos, cabeleireira. Ela foi assassinada 

com 18 facadas, na madrugada de ontem (22) e nenhuma pista do autor do crime e nem a motivação ainda foram descobertas pela polícia.  

 

http://m.diarioonline.com.br/noticias/policia/noticia-408735-.html 

 

SAMILLY - 24 ANOS - TIROS - RIO DE JANEIRO – RJ - 20/04/2017 

 

Uma mulher transexual foi assassinada em Belford Roxo, baixada fluminense, na última noite de quinta-feira (20). Samilly Guimarães tinha 24 anos e foi 

baleada quando passava pela Avenida Atlântica, às margens do rio Botas. Nas redes sociais amigos lamentam a perda de uma amiga e suspeita do crime ter 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/policia/mortes-de-travestis-permanecem-sem-resposta-1.1744134
http://www.bandab.com.br/jornalismo/travesti-e-brutalmente-assassinada-com-mais-de-25-tiros-na-cic/
http://m.diarioonline.com.br/noticias/policia/noticia-408735-.html


sido motivado por transfobia. 

 

http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/mulher-transexual-e-assassinada-em-belford-roxo-nesta-quinta-20-21042017 

 

SEM IDENTIFICAÇÃO - TIROS - ITABUNA – BA - 16/04/2017 

 

Uma travesti foi morta a tiros na madrugada deste domingo de Páscoa, dia 16/4, as margens da BR-101, no trecho da cidade de Itabuna. De acordo com 

informações da polícia, era pouco mais de meia noite quando um homem armado atirou três vezes contra a vítima. 

 

http://www.sapeacunamidia.com.br/2017/04/travesti-e-morta-tiros-as-margens-de.html 

 

GABY - 29 ANOS - TIROS - FEIRA DE SANTANA – BA - 12/04/2017 

 

Por volta de 21h30, desta quarta (12), uma travesti conhecida como Gaby foi morta a tiros na cidade de Feira de Santana. O crime ocorreu próximo a 

Academia Fitness Feirana, na rua Honorato Bonfim, no bairro Brasília. Ela foi atingida no rosto e no ombro. Colegas de Gaby suspeitam que um cliente que 

teria se desentendido com a vítima foi o autor do crime. A Polícia Civil investiga o homicídio. 

 

http://www.n1bahia.com.br/travesti-e-morta-tiros-em-via/ 

 

FERNANDINHA - SILICONE INDUSTRIAL - 12/04/2017 - GUARULHOS – SP 

 

SEM IDENTIFICAÇÃO - 35 ANOS - LESÃO NA CABEÇA - CURITIBA – PR - 12/04/2017 

 

O corpo de uma travesti, de aproximadamente 35 anos, foi encontrado na noite desta quarta-feira (12), em um matagal na Rua Pedro Antônio Carlesso, 

área central de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). De acordo com a Polícia Militar, a vítima vestia apenas calcinha e sutiã e 

apresentava uma lesão na cabeça, que pode ser a causa da morte.  

 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/seguranca/corpo-de-travesti-e-encontrado-em-bosque-de-almirante-tamandare/ 

 

http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/mulher-transexual-e-assassinada-em-belford-roxo-nesta-quinta-20-21042017
http://www.sapeacunamidia.com.br/2017/04/travesti-e-morta-tiros-as-margens-de.html
http://www.n1bahia.com.br/travesti-e-morta-tiros-em-via/
http://www.tribunapr.com.br/noticias/seguranca/corpo-de-travesti-e-encontrado-em-bosque-de-almirante-tamandare/


HERICA ISIDORO - 24 ANOS - ESPANCAMENTO - FORTALEZA – CE - 12/04/2017 

 

Após dois meses internada em coma no Instituto José Frota (IJF), a travesti Hérica Izidório, morreu nesta quarta-feira, 12, por volta das 7 horas da manhã.  

Patrícia Castro de Oliveira, irmã de Hérica, desabafa: "estamos todos muito arrasados, principalmente minha mãe". A família aguarda a liberação do corpo 

pelo Instituto Médico Legal para o velório. Hérica estava internada no IJF desde o último dia 12 de fevereiro, quando sofreu traumatismo craniano após ser 

espancada e jogada do viaduto da avenida José Bastos.  

 

http://mobile.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2017/04/travesti-espancada-na-av-jose-bastos-falece-apos-dois-meses-em-coma.html 

 

VITÓRIA CASTRO - 36 ANOS - ESPANCAMENTO - ARAGUAÍNA – TO - 10/04/2017 

 

Quatro dias após ter sido vítima de agressão física em Araguaína, a travesti Vitória Castro, 36 anos, teve seu óbito declarado na noite da última segunda-

feira, 10, por edema e hemorragia cerebral, causados por múltiplas fraturas no crânio. A DPE-TO – Defensoria Pública do Tocantins atuou em diversas 

frentes para garantir a dignidade humana ainda em vida e no sepultamento da assistida com nome civil Marclei de Sousa Lima. 

 

http://www.ocoletivo.com.br/noticia-24557-defensoria-ajuda-familiares-a-sepultar-travesti-morta-por-agress-o 

 

CAMILA - 45 ANOS - ESPANCAMENTO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP - 10/04/2017 

 

A travesti Camila foi encontrada morta por funcionário de hotel que estranharam quando viram um dos clientes indo embora sozinho. Jonatas, de 22 anos, 

foi o último a ver a vítima com vida. Ele levou Camila para uma noite romântica que terminou em morte. Com a ajuda de testemunhas e imagens de 

segurança, a polícia conseguiu um retrato falado do assassino e chegou ao estacionamento onde Jonatas trabalhava. Na delegacia, ele confessou o crime. 

 

http://noticias.r7.com/cidade-alerta/videos/homem-mata-travesti-em-hotel-apos-encontro-amoroso-10042017 

 

BIANKA GONÇALVES - 22 ANOS - TIROS - PRIMAVERA DO LESTE – MT - 07/04/2017 

 

A vítima foi executada na madrugada desta sexta-feira (07), em um ponto de prostituição as margens da Rodovia MT-130, em Primavera do Leste (234 km 

de Cuiabá). Além disto, os criminosos ainda levaram os pertences dela. O corpo da vítima foi encontrado próximo a caminhões estacionados. O criminoso 

http://mobile.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2017/04/travesti-espancada-na-av-jose-bastos-falece-apos-dois-meses-em-coma.html
http://www.ocoletivo.com.br/noticia-24557-defensoria-ajuda-familiares-a-sepultar-travesti-morta-por-agress-o
http://noticias.r7.com/cidade-alerta/videos/homem-mata-travesti-em-hotel-apos-encontro-amoroso-10042017


ainda levou a bolsa, dinheiro e telefone celular da travesti. Imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas pela polícia, na tentativa de 

identificar o autor do homicídio. Bianka tinha sinais de perfurações provocadas por arma de fogo. 

 

http://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=433209&noticia=travesti-e-assassinada-a-tiros-e-tem-pertences-levados-em-rodovia-de-mt 

 

R. FÉLIX DA SILVA - 26 ANOS - TIROS NA CABEÇA - GUARARIBA – PB - 04/04/2017 

 

Mais um homicídio foi registrado nesta terça-feira (04) na região do Agreste paraibano. No começo da noite, a vítima foi executada enquanto estava 

sentada numa cadeira de balanço na calçada de uma residência na Rua Isabel dos Anjos, próximo à praça do bairro do Rosário, em Guarabira-PB. As 

informações foram de que a vítima foi assassinada com um tiro na cabeça. 

 

http://portal25horas.com.br/homossexual-e-assassinado-com-tiro-na-cabeca-em-bairro-de-guarabira/ 

 

NÃO IDENTIFICADA - CAMPO GRANDE – RJ - 03/04/2017 

 

Uma Travesti ainda não identificada foi morta, hoje (3) por volta das 10 horas da manhã , próximo a uma localidade chamada quadra da cem na 

Comunidade da Carobinha em Campo Grande. Recebemos vários informes de moradores a respeito do caso e muitos dizem que ela morava pouco tempo 

na região, mais informações em instantes em nosso site ou em nossa pagina no facebook. 

 

https://www.facebook.com/bairrodecg/photos/pcb.1871415283073209/1871415239739880/?type=3&theater 

 

SAYRA HILLS - SILICONE INDUSTRIAL - 02/04/2017 - SÃO PAULO - SP 

 

SEM IDENTIFICAÇÃO - PAULADAS - ACARÁ – PA - 02/04/2017 

 

Pelas informações, a vítima estava no Jackson se divertindo, quando a festa acabou ficou lá pela frente, e teve uma desavença com uma suposta mulher ou 

um casal. Logo em seguida, a vítima subiu passando pela frente do terminal  e não foi mais vista. 

 

Fonte: Grupo whatsapp Rede Trans Brasil/Shaylla Vilhena 

http://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=433209&noticia=travesti-e-assassinada-a-tiros-e-tem-pertences-levados-em-rodovia-de-mt
http://portal25horas.com.br/homossexual-e-assassinado-com-tiro-na-cabeca-em-bairro-de-guarabira/
https://www.facebook.com/bairrodecg/photos/pcb.1871415283073209/1871415239739880/?type=3&theater


MAIO 

LARYRSSA MOURA - 21 ANOS - TIROS - GOVERNADOR VALADARES – MG - 31/05/2017 

 

A vítima foi baleada pelas costas e morreu no local do crime, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Segundo a Polícia, a vítima era travesti, e 

fazia programa na região. Os Militares chegaram a conversar com colegas da vítima pra ver se chegava até a autoria do crime, mas ainda não se tem pistas 

do suspeito do homicídio. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Valadares. 

 

Perfil da vítima: https://www.facebook.com/jheferson.moureira 

https://www.facebook.com/policia24hminas/posts/1932091720360978 

 

SHEILA MEDEIROS - 37 ANOS - AINDA A ESCLARECER - TRÊS PONTAS – MG - 29/05/2017 

 

O corpo de Sheila Medeiros de 37 anos foi encontrado na manhã desta segunda-feira (29), em um terreno baldio, no bairro Alcides Mesquita, em Três 

Pontas. Ela estava seminua, no canto do terreno e perto havia um preservativo. De acordo com a Perícia da Polícia Civil, no corpo não havia nenhum sinal de 

violência e as causas da morte vão ver investigadas. Imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos e residências próximo do local estão sendo 

averiguadas pela Polícia Civil. 

 

http://www.equipepositiva.com/corpo-de-teddegrey-e-encontrado-em-terreno-baldio/ 

 

JOYCE JANE PADILHA - MUTILAMENTO - RIO DE JANEIRO – RJ - 26/05/2017 

 

Joyce Jane Padilha foi uma das primeiras Mulheres Transexuais a fazer parte do Projeto Além do Arco-iris do Grupo Cultural Afroreggae, ela estava 

desaparecida desde a última sexta-feira o corpo dela foi encontrado na comunidade do jacaré pela policia e onde quase não foi reconhecido pela amiga Mell 

Brígida devido as mutilações sofridas! 

 

Fonte: Laura Mendes/Grupo Cultural Afroreggae 

 

https://www.facebook.com/jheferson.moureira
https://www.facebook.com/policia24hminas/posts/1932091720360978
http://www.equipepositiva.com/corpo-de-teddegrey-e-encontrado-em-terreno-baldio/


GRACE KELLY - ASFIXIA - LAURO DE FREITAS – BA - 25/05/2017 

 

Mais um grave caso de possível homicídio a uma pessoa trans é investigado em Lauro de Freitas.  Grace Kelly, técnica de enfermagem, foi encontrada morta 

por volta das 19h da noite desta quinta-feira (25) em seu apartamento no Brisas, em Itinga. O corpo foi encontrado sem marcas de violência ou indícios de 

homicídio.  

 

http://radarmetropolitano.com.br/2017/05/26/homossexual-conhecido-como-grace-kelly-e-encontrado-morto-em-residencia-na-itinga/ 

 

LALÁ - 22 ANOS - TIROS - FEIRA DE SANTANA – BA - 25/05/2017 

 

A travesti conhecida como Lalá, de 22 anos, foi assassinada com vários tiros na noite desta quinta-feira (25/5), na Avenida de Canal, bairro Rua Nova, em 

Feira de Santana. Segundo informações, dois homens que estavam em uma motocicleta de dados ignorados cometeram o crime. A vitima, atingida na 

cabeça e no tórax, ainda foi socorrida até o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu aos ferimentos. 

 

http://www.fortenoreconcavo.com.br/2017/05/travesti-e-morto-cruelmente-em-via.html?m=1#.WSgvtXH2toN.facebook 

 

PÂMELA - FACADAS - BELO HORIZONTE – MG- 21/05/2017 

 

Segundo informações de grupos de militantes de Belo Horizonte - MG, a vítima foi morta a facada no abdômen no Hotel Rubi, centro de Belo Horizonte, por 

um homossexual que se montava a noite, também no mesmo hotel. Que na parte da manhã as duas tiveram uma discussão, e a outra pessoa voltou a tarde 

e a matou com a facada. 

 

Fonte: Grupo WhatsApp Rede Trans Brasil / Dalcira Ferrão.  

 

ALICE GOURLAT - SILICONE INDUSTRIAL - 20/05/2017 - LAGOA DA PRATA – MG 

 

SEM IDENTIFICAÇÃO - 25 ANOS - FERIMENTOS NA CABEÇA - MORRO AGUDO – SP - 15/05/2017 

 

Uma travesti de 25 anos foi encontrada morta em um terreno baldio na Avenida Mariano Volpon no Jardim Europa, próximo à entrada de Morro Agudo 

http://radarmetropolitano.com.br/2017/05/26/homossexual-conhecido-como-grace-kelly-e-encontrado-morto-em-residencia-na-itinga/
http://www.fortenoreconcavo.com.br/2017/05/travesti-e-morto-cruelmente-em-via.html?m=1#.WSgvtXH2toN.facebook


(SP), na madrugada de segunda-feira (15), segundo informações da Polícia Civil.  A vítima estava com ferimentos na cabeça e foi achada após um morador 

ver o corpo caído. Nenhum suspeito foi preso. A polícia investiga o caso como homicídio simples. A vítima estava com ferimentos na cabeça causados por 

uma pancada e não tinha marcas de violência sexual.  

 

http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/travesti-e-encontrada-morta-em-terreno-baldio-proximo-a-entrada-de-morro-agudo-sp.ghtml 

 

SEM IDENTIFICAÇÃO - FACADAS - FORTALEZA – CE - 13/05/2017 

 

O corpo foi encontrado no começo da manhã deste sábado nas margens da linha férrea Fortaleza-Caucaia, na zona Oeste. Polícia não tem ainda suspeitos 

do crime. A suspeita é de que a vítima tenha sido assassinada logo após realizar um programa sexual nas margens dos trilhos. No pescoço da vítima, pelas 

costas, o assassino cravou uma faca com o cabo em formato de alavanca de câmbio de automóvel. 

 

http://www.massapeceara.com/2017/05/travesti-e-assassinado-misteriosamente.html#axzz4jFKvOwqj 

 

KETLIN - 31 ANOS - 15 GOLPES DE FACA - JUAZEIRO DO NORTE – CE - 13/05/2017 

 

O Ceará tem se transformando no palco da transfobia no Brasil. Depois do assassinato brutal de Dandara e Hérica em Fortaleza, mais uma travesti morreu 

no último sábado (13). Ketlin, de 31 anos, foi esfaqueada até a morte em Juazeiro do Norte, região do Cariri cearense, segundo informações são do Diário do 

Nordeste.  

 

http://www.superpride.com.br/2017/05/mais-uma-travesti-e-esfaqueada-ate-a-morte-no-ceara.html 

 

CHAIANE - 27 ANOS - GOLPES DE FACA - CACHOEIRA DO SUL – RS - 13/05/2017 

 

Uma travesti, conhecida como Chaiane, foi assassinada com golpes de faca no fim da noite deste sábado (13), em Cachoeira do Sul. A vítima, de 27 anos, foi 

encontrada com perfurações na boca, pescoço e pulso.  Três adolescentes são suspeitos pelo crime. O caso ocorreu no Beco dos Trilhos, na Travessa Batista 

Carlos. A Polícia Civil investiga a motivação do assassinato. 

 

http://radiopampa.com.br/travesti-de-27-anos-e-morta-a-facadas-em-cachoeira-do-sul/ 

http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/travesti-e-encontrada-morta-em-terreno-baldio-proximo-a-entrada-de-morro-agudo-sp.ghtml
http://www.massapeceara.com/2017/05/travesti-e-assassinado-misteriosamente.html#axzz4jFKvOwqj
http://www.superpride.com.br/2017/05/mais-uma-travesti-e-esfaqueada-ate-a-morte-no-ceara.html
http://radiopampa.com.br/travesti-de-27-anos-e-morta-a-facadas-em-cachoeira-do-sul/


FERNANDA - 24 ANOS - TIROS - PONTA GROSSA – PR - 10/05/2017 

 

Uma transexual foi morta na madrugada desta quarta feira (10) em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, no Paraná. O assassinato ocorreu na região 

do bairro Dallabona. Moradores teriam ouvidos tiros de madrugada. O corpo foi localizado no início desta tarde, ao lado da linha férrea.  Conforme a polícia, 

a vítima foi identificada como Fernanda. Ela acabou atingida no peito por projétil de arma de fogo.  

 

http://tnonline.uol.com.br/noticias/cotidiano/67,413461,10,05,travesti-de-24-anos-e-assassinada-ao-lado-de-linha-ferrea-no-parana.shtml 

 

Jennifer - 24 anos - tiros - Itaitinga – CE - 09/05/2017 

 

"Jennifer", 24 anos, foi executada com vários tiros quando buscava uma vaga de emprego. O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (9) nas 

dependências do escritório do Sine/IDT (Sistema Nacional de Emprego/Instituto de Desenvolvimento do Trabalho) da cidade de Itaitinga, na Região 

Metropolitana de Fortaleza (RMF). Conforme testemunhas, dois homens invadiram o local usando capacetes e foram até uma sala de atendimento onde 

estava a vítima. Naquele momento, ela estava preenchendo um formulário de emprego, quando foi surpreendido e morto com vários tiros na cabeça. 

 

http://www.blogdofernandoribeiro.com.br/index.php/9-categorias/2927-travesti-e-fuzilado-a-queima-roupa-dentro-do-escritorio-do-sine-idt-da-cidade-de-

itaitinga 

 

THADEU NASCIMENTO - HOMEM TRANS - 24 ANOS - TIROS E ESTRANGULAMENTO - FAZENDA GRANDE DO RETIRO – BA - 07/05/2017 

 

Um homem identificado como Thadeu Nascimento, transexual de 24 anos, foi encontrado morto na manhã da última sexta-feira (5) na rua da Rodagem, no 

bairro de São Cristóvão. O corpo tinha marcas de espancamento e de tiros na cabeça e foi encontrado por volta das 7h. Ele era morador da Fazenda Grande 

do Retiro e trabalhava como vendedor em uma loja de informática em um shopping de Salvador. 

 

http://metro1.com.br/noticias/policia/35092,homem-transexual-e-encontrado-morto-apos-ter-casa-invadida.html 

 

R. C. SILVA PEREIRA - 22 ANOS - ATROPELAMENTO - BARRETOS – SP - 07/05/2017 

 

A vítima morreu atropelada, por volta de 1 hora da madrugada de sábado, no km 422 da rodovia Brigadeiro Faria Lima  em  Barretos. R. C. Silva Pereira caiu 

http://tnonline.uol.com.br/noticias/cotidiano/67,413461,10,05,travesti-de-24-anos-e-assassinada-ao-lado-de-linha-ferrea-no-parana.shtml
http://www.blogdofernandoribeiro.com.br/index.php/9-categorias/2927-travesti-e-fuzilado-a-queima-roupa-dentro-do-escritorio-do-sine-idt-da-cidade-de-itaitinga
http://www.blogdofernandoribeiro.com.br/index.php/9-categorias/2927-travesti-e-fuzilado-a-queima-roupa-dentro-do-escritorio-do-sine-idt-da-cidade-de-itaitinga
http://metro1.com.br/noticias/policia/35092,homem-transexual-e-encontrado-morto-apos-ter-casa-invadida.html


na pista do lado esquerdo e foi novamente atingido  por  outro veículo desconhecido, cujo o condutor fugiu não sendo possível anotar a placa. Não houve 

testemunhas presenciais do fato,  somente a versão apresentada pelo motorista do caminhão.  O padrasto reconheceu o corpo, e disse que a vítima era 

travesti, não sabendo informar o motivo que ele estava tentando atravessar a rodovia. 

 

http://www.noticiascolombiasp.com.br/noticia/551/jovem-morre-atropelado-na-rodovia-brigadeiro-faria-lima.html 

 

C. A. LIMA DA SILVA - 24 ANOS - TIROS - MAMANGUAPE – PB - 06/05/2017 

 

A vítima foi assassinada a tiros na madrugada do dia 06 de maio em Mamanguape, litoral norte da Paraíba. De acordo com informações a vítima estava 

bebendo com amigos em um bar quando foi surpreendida por um desconhecido que chegou no estabelecimento e pediu para que todos afastassem e a 

executou com vários tiros.  

 

http://www.santacruzrnonline.com/2017/05/homossexual-e-assassinado-tiros-dentro.html 

 

SOPHIA CASTRO - 21 ANOS - ESTRANGULAMENTO - CONTAGEM – MG - 03/05/2017 

 

Colegas da travesti Sophia Castro, de 21 anos, reconheceram o corpo dela na tarde desta quarta-feira no Instituto Médico Legal (IML) em Belo Horizonte, 

onde estava como indigente. Ela foi morta na noite do sábado, quando fazia um programa. A vítima recebeu golpes de martelo na cabeça e depois foi 

estrangulada.  

 

http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2017/05/03/interna_gerais,866747/reconhecido-o-corpo-de-travesti-assassinada-na-noite-do-sabado-em-

cont.shtml 

 

JUNHO 

CARLA - ESPANCADA E ESFAQUEADA - MACEIÓ – AL - 28/06/2017 

 

A travesti "Carla" que foi espancada e esfaqueada na noite do último domingo (25), após sair de um bar no bairro do Clima Bom, parte alta de Maceió, não 

http://www.noticiascolombiasp.com.br/noticia/551/jovem-morre-atropelado-na-rodovia-brigadeiro-faria-lima.html
http://www.santacruzrnonline.com/2017/05/homossexual-e-assassinado-tiros-dentro.html
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2017/05/03/interna_gerais,866747/reconhecido-o-corpo-de-travesti-assassinada-na-noite-do-sabado-em-cont.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2017/05/03/interna_gerais,866747/reconhecido-o-corpo-de-travesti-assassinada-na-noite-do-sabado-em-cont.shtml


resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta quarta-feira (28) no Hospital Geral do Estado (HGE). A vítima teria passado à tarde em um bar e acabou 

sendo seguida por quatro homens ao deixar o local. Os suspeitos chegaram a ser vistos por populares que fugiram após agredir a travesti.  

 

http://maceio.7segundos.ne10.uol.com.br/noticias/2017/06/28/91099/travesti-espancada-e-esfaqueada-nao-resiste-aos-ferimentos-e-morre-no-hge.html 

 

SANDRA MEDEIROS - 35 ANOS – SUICÍDIO - SÃO CARLOS - SP - 25/06/2017 

 

A comunidade LGBT de São Carlos está de luto com a morte da transexual Sandra de Souza Medeiros, de 35 anos. Ela foi encontrada morta na noite do 

último domingo (25) em sua casa na rua Antenor Gastaldi, na Vila Alpes, em São Carlos. De acordo com o boletim de ocorrência, uma amiga foi até a 

residência da vítima junto com outra pessoa e sentiu um cheiro forte vindo do interior e então resolveram não entrar no imóvel e acionaram a Polícia 

Militar. Quando entraram na casa os policiais e as testemunhas encontraram Sandra enforcada com um cabo junto a um caibro no teto.  

 

http://www.saocarlosagora.com.br/cidade/noticia/2017/06/28/88536/morte-de-transexual-comove-comunidade-lgbt-de-sao-carlos/ 

 

TABATA BRANDÃO - 20 ANOS - TIROS - RONDONÓPOLIS – MT - 25/06/2017 

 

A guarnição da Polícia Militar foi acionada por volta das 6h, de hoje (25), para atender uma ocorrência no bairro Novo Horizonte em Rondonópolis (MT). As 

únicas informações que se tem até o momento, é que a guarnição foi solicitada para comparecer na rua 19 de Novembro, no bairro Jardim Belo, pois se 

encontrava uma vítima caída em solo. Considerando a forma na qual o corpo foi achado e o fato de que o celular da vítima foi levado, a Polícia Civil da 

cidade trabalha com duas linhas principais de investigação: latrocínio e uma possível desavença com clientes. 

 

http://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=435653&noticia=policia-identifica-travesti-morta-a-tiros-e-investiga-latrocinio-ou-desavenca-com-

cliente 

 

SALOMÉ BRACHO - 25 ANOS - SÃO LUÍS DO CURU – CE - 25/06/2017 

 

Uma travesti de 25 anos foi assassinada na madrugada deste domingo (25) no município de São Luís do Curu, na Região Norte do Ceará. Segundo a polícia, a 

vítima foi morta próximo a uma igreja, em uma das áreas mais movimentadas da cidade. Moradores da região, que preferiram não se identificar, disseram 

que a travesti, conhecida como Salomé, estava em uma festa em uma casa de shows na Rua Manoel Ferreira de Casto. Na saída do evento, dois homens 

http://maceio.7segundos.ne10.uol.com.br/noticias/2017/06/28/91099/travesti-espancada-e-esfaqueada-nao-resiste-aos-ferimentos-e-morre-no-hge.html
http://www.saocarlosagora.com.br/cidade/noticia/2017/06/28/88536/morte-de-transexual-comove-comunidade-lgbt-de-sao-carlos/
http://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=435653&noticia=policia-identifica-travesti-morta-a-tiros-e-investiga-latrocinio-ou-desavenca-com-cliente
http://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=435653&noticia=policia-identifica-travesti-morta-a-tiros-e-investiga-latrocinio-ou-desavenca-com-cliente


atiraram contra a travesti e em seguida fugiram.  

 

http://g1.globo.com/ceara/noticia/travesti-e-morta-a-tiros-na-saida-de-festa-de-forro-no-municipio-de-sao-luis-do-curu-no-ceara.ghtml 

 

NEY OLIVEIRA - 20 ANOS - FACADAS - APUAREMA – BA - 25/06/2017 

 

Uma transexual de 20 anos de idade foi morta no último domingo (25) após se envolver em uma confusão com os donos de um bar na cidade de Apuarema. 

A vítima morreu com uma facada no circuito da festa de São João. Segundo relatos de moradores, o desentendimento surgiu após Ney ter sido questionada 

pela proprietária do bar sobre o pagamento do consumo de uma bebida. Durante a discussão, Ney teria agredido a mulher. Em seguida saiu em direção ao 

barracão onde acontecia a festa junina, quando acabou sendo localizada e esfaqueada pelo esposo da dona do bar. De acordo com informações de 

populares, o socorro médico demorou e Ney acabou morrendo.  

 

http://www.giroemipiau1.com.br/2017/06/apuarema-transexual-e-morto-facadas-em.html 

 

Nicolly Santos - 21 anos - facadas- Vitória de Santo Antão – PE - 24/06/2017 

 

O corpo de uma transexual conhecida na cidade de Gravatá, por “Nicolly Santos“, foi encontrada sem vida na manhã deste Sábado (24), na cidade de Vitória 

de Santo Antão, distante 36,4 KM. A motivação do crime ainda é desconhecida. A Polícia Militar de Vitória de Santo Antão isolou o local até a chegada do 

IML de Recife, para onde o corpo foi levado. O caso ficará sob a responsabilidade da Delegacia de Polícia de Vitória de Santo Antão. 

 

http://www.deolhoemgravata.com.br/transexual-conhecido-por-nicolly-e-morto-a-tiros-em-vitoria-de-santo-antao/ 

 

C. BARROSO DE OLIVEIRA - TIROS - ANANINDEUA – PA - 24/06/2017 

 

Em uma noite de sábado (24) violenta em Belém, uma travesti foi assassinada a tiros dentro de casa. Ela morava na rua São Jerônimo, na invasão 28 de 

agosto, no bairro do 40 Horas, em Ananindeua. A suspeita é que o crime tenha alguma relação com o tráfico. 

 

http://m.diarioonline.com.br/noticias/policia/noticia-427129-travesti-e-morta-dentro-de-

casa.html?utm_source=jornalismo&utm_campaign=facebook&v=1498359345541?utm_source=jornalismo&utm_campaign=facebook&v=1498359345541 

http://g1.globo.com/ceara/noticia/travesti-e-morta-a-tiros-na-saida-de-festa-de-forro-no-municipio-de-sao-luis-do-curu-no-ceara.ghtml
http://www.giroemipiau1.com.br/2017/06/apuarema-transexual-e-morto-facadas-em.html
http://www.deolhoemgravata.com.br/transexual-conhecido-por-nicolly-e-morto-a-tiros-em-vitoria-de-santo-antao/
http://m.diarioonline.com.br/noticias/policia/noticia-427129-travesti-e-morta-dentro-de-casa.html?utm_source=jornalismo&utm_campaign=facebook&v=1498359345541?utm_source=jornalismo&utm_campaign=facebook&v=1498359345541
http://m.diarioonline.com.br/noticias/policia/noticia-427129-travesti-e-morta-dentro-de-casa.html?utm_source=jornalismo&utm_campaign=facebook&v=1498359345541?utm_source=jornalismo&utm_campaign=facebook&v=1498359345541


DENISE - 53 ANOS - TIROS - ARACAJU – SE - 24/06/2017 

 

Uma transexual de 53 anos foi morta a tiros na noite deste sábado (24) no Conjunto Augusto Franco, zona sul de Aracaju. De acordo com a Secretaria de 

Estado da Segurança Pública (SSP), a informação é que dois homens em uma moto fizeram os disparos através da grade da casa da vítima. O assassinato da 

transexual repercutiu nas redes sociais. Os amigos fizeram vários elogios e escreveram mensagens de despedida. A vítima era considerada uma das 

primeiras transexuais do Estado de Sergipe. 

 

http://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/transexual-foi-morta-a-tiros-no-conjunto-augusto-franco.ghtml 

 

CAMILY VICTORIA - TIROS - BELO HORIZONTE – MG - 22/06/2017 

 

Perfil da vítima: 

https://www.facebook.com/camily.victoria.752 

Fonte: Grupo Rede Trans Brasil via WhatsApp e Dalcira Ferrão  

 

SEM IDENTIFICAÇÃO - TIROS E PEDRADAS - BELO HORIZONTE – MG - 19/06/2017 

 

De acordo com a Polícia Militar (PM), informações iniciais dão conta que a vítima se trata de uma travesti que pode ter sido assassinada a tiros e com golpes 

de pedra. Pela terceira vez em pouco mais de um mês, um corpo é encontrado boiando no Ribeirão Arrudas. Desta vez, o cadáver foi visto por testemunhas 

que passavam pela Avenida dos Andradas, próximo ao Bairro Granja de Freitas, Região Leste de Belo Horizonte.  

 

http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2017/06/19/interna_gerais,877383/terceiro-corpo-e-encontrado-no-ribeirao-arrudas-em-pouco-mais-de-um-

me.shtml 

 

BÁRBARA - ATROPELAMENTO - MACEIÓ – AL - 18/06/2017 

 

Uma travesti morreu ao ser atropelada por um carro na noite desse sábado (18), na BR-104, na Mata do Rolo, em Rio Largo. De acordo com testemunhas, 

Bárbara  era muito querida na localidade e morreu antes da chegada do socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O condutor deve 

responder por homicídio. A Justiça deverá definir se o crime se trata de homicídio doloso, quando há intenção de matar e que pode ser interpretado como 

http://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/transexual-foi-morta-a-tiros-no-conjunto-augusto-franco.ghtml
https://www.facebook.com/camily.victoria.752
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2017/06/19/interna_gerais,877383/terceiro-corpo-e-encontrado-no-ribeirao-arrudas-em-pouco-mais-de-um-me.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2017/06/19/interna_gerais,877383/terceiro-corpo-e-encontrado-no-ribeirao-arrudas-em-pouco-mais-de-um-me.shtml


dolo eventual, quando o agente assume o risco – no caso de consumir e álcool e dirigir, por exemplo – ou se trata-se de homicídio culposo, quando não há 

intenção de matar. O condutor fugiu do local sem prestar socorro. 

 

http://www.alagoas24horas.com.br/1069150/travesti-morre-apos-ser-atropelada-na-br-104-na-mata-rolo/  

 

SEM IDENTIFICAÇÃO - 35 ANOS - FACADA - CARAGUATATUBA – SP - 16/06/2017 

 

A Polícia Civil investiga um crime de homicídio ocorrido provavelmente na madrugada desta sexta-feira, 16/06, contra uma travesti de 35 anos moradora de 

Caraguatatuba. O corpo da vítima foi localizado enrolado num lençol próximo de um penhasco conhecido como “Buraco da Onça” na estrada do Pouso Alto. 

A vítima pode ter sido atraída para um programa onde foi morta e depois o corpo foi trazido para o penhasco onde foi jogada. Segundo Informou o IML, a 

vítima também teve o pescoço quase separado do corpo por lesão com faca.  

 

http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2017/06/16/travesti-e-assassinada-e-corpo-e-encontrado-proximo-buraco-da-onca-no-pouso-alto/ 

 

JULHÃO PETRUK - 20 ANOS - TIROS - FORTALEZA – CE - 15/06/2017 

 

Segundo informações a vítima levou 07 tiros no rosto quando foi deixar a namorada em casa, no bairro Autran Nunes em Fortaleza, Ceará. Conforme os 

dados levantados, o ex-namorado, que é traficante, de sua atual namorada que foi o autor dos disparos. 

 

Fonte: Samilla Marques Aires 

Perfil da vítima: https://www.facebook.com/juliao.petruquio.961 

 

E. SHYNE - 30 ANOS - SINAIS DE TORTURA - RIO DE JANEIRO – RJ - 15/06/2017 

 

A atendente de telemarketing, de 30 anos, foi encontrada morta na noite desta quinta-feira (15), na antiga Rio-São Paulo, KM 54, em Seropédica.  A vítima 

estava desaparecida desde o dia 5 de junho. O corpo foi encontrado com sinais de tortura. 

 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/atendente-de-telemarketing-e-encontrado-morto-apos-desaparecimento-familia-reclama-de-omissao-da-

policia.ghtml 

http://www.alagoas24horas.com.br/1069150/travesti-morre-apos-ser-atropelada-na-br-104-na-mata-rolo/
http://www.reporteronlinelitoral.com.br/press/2017/06/16/travesti-e-assassinada-e-corpo-e-encontrado-proximo-buraco-da-onca-no-pouso-alto/
https://www.facebook.com/juliao.petruquio.961
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/atendente-de-telemarketing-e-encontrado-morto-apos-desaparecimento-familia-reclama-de-omissao-da-policia.ghtml
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/atendente-de-telemarketing-e-encontrado-morto-apos-desaparecimento-familia-reclama-de-omissao-da-policia.ghtml


RENATA VIEIRA - 24 ANOS - PAULADAS - UBERLÂNDIA – MG - 14/06/2017 

 

A vítima de 24 anos foi assassinada a pauladas na noite de quarta-feira (14), no Bairro Dona Zulmira, em Uberlândia. Segundo a Polícia Militar (PM), 

testemunhas relataram que a vítima fazia programas nas imediações e, antes de ser morta, discutiu com um cliente e chegou a ser ameaçado de morte. As 

informações repassadas à polícia levam em consideração que instantes após a discussão dois homens se aproximaram da vítima em um carro e, com um 

pedaço de madeira e uma arma de fogo, ambos começaram a desferir golpes na jovem. 

 

http://g1.globo.com/minas-gerais/triangulo-mineiro/noticia/jovem-morre-ao-ser-espancado-a-pauladas-em-uberlandia.ghtml 

 

SEM IDENTIFICAÇÃO - TIROS - SALVADOR – BA - 10/06/2017 

 

Uma travesti foi encontrada morta a tiros na manhã deste domingo (11), no bairro de Stella Maris em Salvador. De acordo com o Centro Integrado de 

Comunicação (Cicom), o corpo foi encontrado no chão, por volta das 7h20, na Alameda Praia do Flamengo, logo após um complexo de lojas de fogos de 

artifício. O corpo tinha seis perfurações na nuca, barriga, no ombro e nas costas. De acordo com a perícia, há indícios de que o crime tenha ocorrido na noite 

de sábado (10). Os tiros foram feitos à "queima-roupa", com uma pistola 380. Não havia marcas de tortura. 

 

http://www.correio24horas.com.br/detalhe/salvador/noticia/travesti-e-morta-a-tiros-em-stella-maris/?cHash=aa32567319cb04ea01c7a38ec8ae5080 

 

NATASHA - 29 ANOS - TIROS - VARGINHA – MG - 06/06/2017 

 

Uma travesti foi assassinada a tiros na madrugada desta terça-feira (6/6) na Vila Barcelona, em Varginha. A Polícia Militar prendeu um rapaz de dezoito anos 

como suspeito do crime. Dois menores ainda estão foragidos. O rapaz que foi preso disse que um dos menores atirou na travesti, de 29 anos, conhecida 

como Natasha. A PM sabe quem são os dois menores (um deles é conhecido como Gaguinho) e está à procura deles.  

 

http://www.blogdomadeira.com.br/2017/06/travesti-e-assassinado-no-barcelona/ 

 

A. ALVES NASCIMENTO - 22 ANOS - TIROS - CRICIÚMA – SC - 05/06/2017 

 

A vítima, que morava no Rincão, era travesti, já havia sido presa e era usuária de drogas. A polícia chegou a suspeitar que o corpo pertencia a outro travesti 

http://g1.globo.com/minas-gerais/triangulo-mineiro/noticia/jovem-morre-ao-ser-espancado-a-pauladas-em-uberlandia.ghtml
http://www.correio24horas.com.br/detalhe/salvador/noticia/travesti-e-morta-a-tiros-em-stella-maris/?cHash=aa32567319cb04ea01c7a38ec8ae5080
http://www.blogdomadeira.com.br/2017/06/travesti-e-assassinado-no-barcelona/


da localidade, de 25 anos, o que não foi constatado. A vítima foi assassinada em via pública, com dois tiros na nuca, sendo o corpo encontrado na manhã de 

domingo. 

 

http://www.clicatribuna.com/noticia/seguranca/corpo-de-travesti-assassinado-no-rincao-e-reconhecido-pelo-pai-19259 

 

NATASHA - 34 ANOS - TIROS - CASTANHAL – PA - 05/06/2017 

 

Uma travesti cuja identidade ainda não identificada foi assassinada a tiros no fim da noite desta segunda-feira (05) na rodovia BR-316, no município de 

Castanhal. O Corpo de Bombeiros Militar confirmou a ocorrência. Os agentes foram acionados pela Polícia Militar para prestar socorro à vítima, que usava o 

nome de Natasha. Ela foi socorrida ainda com vida e levada para pela a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castanhal, mas não resistiu aos 

ferimentos. 

 

http://m.diarioonline.com.br/noticias/policia/noticia-421301-travesti-e-assassinada-em-rodovia-de-

castanhal.html?utm_source=jornalismo&utm_campaign=facebook?utm_source=jornalismo&utm_campaign=facebook 

 

JULHO 

GABRIELA SOUSA - 19 ANOS - TIROS - MARACANAÚ – CE - 31/07/2017 

 

Uma travesti foi morta a tiros no município de Maracanaú, na noite desta segunda-feira (31). Segundo familiares, a jovem de 19 anos foi atingida por três 

disparos quando caminhava pela rodovia estadual CE-060, morrendo no local. Até o momento, a polícia ainda não sabe a motivação do crime.  

 

http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/mais-uma-travesti-e-morta-no-ceara-desta-vez-em-maracanau/ 

 

AURINETE - 21 ANOS - FACADA - PATOS DO PIAUÍ – PI - 31/07/2017 

 

A vítima teria sido induzida por uma pessoa a ir em um local mais escuro ali mesmo próximo residência onde Aurinete morava com seus pais, a vítima foi 

parar no local entre meia noite à 01h00min, ao chegar na saída do Povoado Cajueiro que dar acesso a localidade Morro da Onça havia mais duas pessoas 

http://www.clicatribuna.com/noticia/seguranca/corpo-de-travesti-assassinado-no-rincao-e-reconhecido-pelo-pai-19259
http://m.diarioonline.com.br/noticias/policia/noticia-421301-travesti-e-assassinada-em-rodovia-de-castanhal.html?utm_source=jornalismo&utm_campaign=facebook?utm_source=jornalismo&utm_campaign=facebook
http://m.diarioonline.com.br/noticias/policia/noticia-421301-travesti-e-assassinada-em-rodovia-de-castanhal.html?utm_source=jornalismo&utm_campaign=facebook?utm_source=jornalismo&utm_campaign=facebook
http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/mais-uma-travesti-e-morta-no-ceara-desta-vez-em-maracanau/


lhes esperando. Dois teria segurado a vítima e um teria dado a faca no pescoço bem próximo a clavícula, supostamente acertando em uma artéria. 

 

https://www.cidadesemfoco.com/homofobia-jovem-e-morto-a-facada-na-zona-rural-de-patos-do-piaui-veja-detalhes/ 

 

LEONA ALBUQUERQUE - TIROS - SALVADOR – BA - 27/07/2017 

 

Leona foi encontrada morta ontem na Corea, Baixa de Quintas. O corpo encontra-se no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues onde familiares 

reconheceram o corpo como dela. A polícia não soube informar a autoria e motivação do crime. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) 

está investigando o caso. 

 

http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1881535-travesti-e-morta-a-tiros-no-bairro-de-cidade-nova 

 

NATÁLIA PIMENTEL - 22 ANOS - ATROPELAMENTO INTENCIONAL - VÁRZEA GRANDE – MT - 25/07/2017 

 

A travesti Natália, 22 anos, morreu nessa terça-feira (25.07) no Pronto-Socorro de Várzea Grande, após ser atropelada por um carro na região do “Zero 

Quilômetro”. A vítima teve morte cerebral, conforme informou a unidade de saúde. De acordo com informações apuradas pelo  junto a Polícia Civil, a vítima 

estaria na região do “Zero Quilômetro” esperando um cliente quando foi atropelada por um carro. Testemunhas informaram que mesmo depois de 

atropelar Natália, o condutor do carro deu marcha ré e voltou a passar por cima dela. A Polícia disse que o motorista fugiu em alta velocidade sem prestar 

socorro. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. 

 

https://www.vgnoticias.com.br/policia/travesti-morre-em-vg-apos-ser-atropelada-na-regiao-do-zero-de-km/39816 

 

SEM IDENTIFICAÇÃO - 42 ANOS - OBJETO CORTANTE - BELO HORIZONTE – MG - 22/07/2017 

 

Uma travesti foi encontrada morta, caída próxima à linha férrea, na avenida do Contorno, no Centro de Belo Horizonte, na noite do último sábado (22). A 

vítima, ainda sem identificação, tinha idade aparente de 42 anos e apresentava sinais de violência. A vítima foi ferida gravemente no pescoço e na cabeça 

com objeto cortante.  

http://hojeemdia.com.br/horizontes/seguran%C3%A7a/travesti-%C3%A9-encontrada-morta-pr%C3%B3xima-%C3%A0-linha-de-trem-no-centro-de-bh-

1.545710 

https://www.cidadesemfoco.com/homofobia-jovem-e-morto-a-facada-na-zona-rural-de-patos-do-piaui-veja-detalhes/
http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1881535-travesti-e-morta-a-tiros-no-bairro-de-cidade-nova
https://www.vgnoticias.com.br/policia/travesti-morre-em-vg-apos-ser-atropelada-na-regiao-do-zero-de-km/39816
http://hojeemdia.com.br/horizontes/seguran%C3%A7a/travesti-%C3%A9-encontrada-morta-pr%C3%B3xima-%C3%A0-linha-de-trem-no-centro-de-bh-1.545710
http://hojeemdia.com.br/horizontes/seguran%C3%A7a/travesti-%C3%A9-encontrada-morta-pr%C3%B3xima-%C3%A0-linha-de-trem-no-centro-de-bh-1.545710


E. A. DA SILVA - 40 ANOS - TIROS - MACEIÓ – AL - 21/07/2017 

 

Vítima foi atingida por três disparos de arma de fogo e morreu de bruços durante a madrugada, na Praça Raul Lemos, bairro do Poço. De acordo com as 

informações passadas por seus familiares, ela teria saído de casa no domingo (16) e não voltado mais. 

 

http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/07/homossexual-e-assassinado-com-disparos-de-arma-de-fogo-no-bairro-do-poco_37155.php 

 

GIL PEREIRA DA COSTA - 33 ANOS - TIROS - RIO BRANCO – ACRE - 20/07/2017 

 

Gil Pereira da Costa, de 33 anos, foi assassinado a tiros no fim da tarde do dia 20 de julho em Rio Branco, no Acre. Ele estava atravessando a Quarta Ponte a 

pé quando foi abordado por dois homens de bicicleta que chegaram armados e dispararam duas vezes contra a vítima.  A mídia local e o Centro Integrado 

de Operações em Segurança noticiou o caso como sendo de uma mulher lésbica. 

 

http://www.nlucon.com/2017/07/homem-trans-de-33-anos-e-assassinado.html?m=1 

 

CAMILA GUEDES - 31 ANOS - FACADAS - MONTE MOR – SP - 20/07/2017 

 

A travesti Camila Guedes, 31, foi encontrada morta dentro de casa, na tarde de ontem, em Monte Mor. Camila foi achada pela mãe caída no banheiro do 

imóvel com marcas de facada no pescoço e nas costas. Um amigo dela informou à Polícia Civil que ela havia marcado um programa e receberia um cliente 

em casa na noite anterior. 

 

http://portal.tododia.uol.com.br/_conteudo/2017/07/cidades/143751-travesti-e-encontrada-morta-dentro-de-sua-casa.php 

 

MICHELE - 29 ANOS - TIROS - CAXIAS – MA - 17/07/2017 

 

Uma travesti foi assassinada dentro de casa no bairro Caldeirões, no município de Caxias. Michele estava na companhia de três pessoas, quando homens 

armados arrombaram a residência e efetuaram os disparos. A vítima foi alvejada por três tiros. A polícia acredita que o crime tem ligação com o 

envolvimento da vítima com o tráfico de drogas. 

http://www.ma10.com.br/2017/07/18/travesti-e-assassinado-dentro-de-casa-em-caxias/ 

http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/07/homossexual-e-assassinado-com-disparos-de-arma-de-fogo-no-bairro-do-poco_37155.php
http://www.nlucon.com/2017/07/homem-trans-de-33-anos-e-assassinado.html?m=1
http://portal.tododia.uol.com.br/_conteudo/2017/07/cidades/143751-travesti-e-encontrada-morta-dentro-de-sua-casa.php
http://www.ma10.com.br/2017/07/18/travesti-e-assassinado-dentro-de-casa-em-caxias/


SOPHIA - 22 ANOS - FACADAS - CAMPO MOURÃO – PR - 17/07/2017 

 

Uma travesti foi assassinada a facadas na madrugada desta segunda-feira (17) em uma rua conhecida em Campo Mourão como ponto de prostituição. Um 

casal suspeito pelo crime fugiu logo em seguida em um veículo. “Você tem que morrer, você tem que morrer, você tem que morrer mesmo!”. De acordo 

com uma testemunha, essas teriam sido as últimas palavras ouvidas pela vítima. 

 

https://massanews.com/noticias/plantao/travesti-e-assassinada-a-facadas-por-casal-4rn7z.html 

 

THALIA - 29 ANOS - TIROS - RIO VERDE – GO - 14/07/2017 

 

Na manhã do dia 14, a vítima foi encontrada morta dentro de um carro no Parque Solar dos Girassóis em Rio Verde. De acordo com testemunhas por volta 

das 3 da manhã ouviram disparos na região, porém a Policia Militar não foi acionada. A vítima foi executada com vários tiros, sobretudo, na cabeça.  

 

http://rioverdenoticias.com.br/travesti-e-assassinada-a-tiros-em-rio-verde/ 

 

CAUÃ - 23 ANOS - TIROS - PORTO ALEGRE – RS - 09/07/2017 

 

A vítima foi morta na tarde deste domingo na avenida Presidente João Goulart, nas proximidades da Usina do Gasômetro, em Porto Alegre. O guardador de 

carros,  de 23 anos, foi executado a tiros no início da tarde. O motivo do crime teria sido vingança depois que a cuidador de veículos evitou o furto de um 

carro. 

 

http://www.correiodopovo.com.br/Noticias/Pol%C3%ADcia/2017/7/622480/Mulher-e-assassinada-proximo-a-Usina-do-Gasometro- 

 

BRUNA DOS SANTOS - 22 ANOS - PAULADAS E TIROS - PELOTAS – RS - 09/07/2017 

 

O corpo da vítima apresentava sinais de agressão e pauladas, especialmente no rosto, mas segundo a Policia Civil e a Brigada Militar, ela foi alvo de disparo 

de arma de fogo.  

 

http://www.diariopopular.com.br/index.php?n_sistema=3056&id_noticia=MTI1NDM2&id_area=Nw%3D%3D 

https://massanews.com/noticias/plantao/travesti-e-assassinada-a-facadas-por-casal-4rn7z.html
http://rioverdenoticias.com.br/travesti-e-assassinada-a-tiros-em-rio-verde/
http://www.correiodopovo.com.br/Noticias/Pol%C3%ADcia/2017/7/622480/Mulher-e-assassinada-proximo-a-Usina-do-Gasometro-
http://www.diariopopular.com.br/index.php?n_sistema=3056&id_noticia=MTI1NDM2&id_area=Nw%3D%3D


ANNA SOPHIA - 16 ANOS - TIROS - JOÃO PESSOA – PB - 08/07/2017 

 

Uma travesti foi assassinada a tiros, na noite deste sábado (8), na Praça do Conjunto Funcionários II, na Zona Sul da Capital. De acordo com informações, a 

vítima de 16 anos estava acompanhada do irmão gêmeo quando ocupantes de um veículo não identificado efetuaram disparos que atingiram a cabeça do 

adolescente. A Delegacia de Crimes Contra a Pessoa (Homicídios) está investigando o caso, inclusive, a possibilidade do crime ter sido cometido por racismo 

e homofobia, já que, em uma rede social, a polícia descobriu conversa entre amigas da vítima, que se refere a um senhor racista. 

 

http://www.portaldolitoralpb.com.br/travesti-de-apenas-16-anos-e-morta-tiros-em-praca-de-joao-pessoa/ 

 

NICHOLAS - SUICÍDIO - JUIZ DE FORA – MG - 06/07/2017 

 

Hoje o dia amanheceu mais triste. A transfobia levou mais um companheiro no país que mais assassina trans. Nicholas era estudante da UFJF, do curso de 

bacharelado de ciências humanas, militante do PCB e lutador contra toda opressão e exploração dessa sociedade capitalista. Recebemos como muita 

tristeza a notícia de seu suicídio e nos solidarizamos com toda família, amigos e camaradas. Nicholas, presente! 

 

VICKY SPEARS - TIROS - DIADEMA – SP - 03/07/2017 

 

Assassinada em Diadema com 7 tiros.  

 

https://www.facebook.com/vicky.spears.3 

https://www.facebook.com/groups/pgmreal/permalink/1600625016677460/ 

 

LARISSA - TIROS - FORTALEZA – CE - 02/07/2017 

 

A vítima foi assassinada com 05 tiros no bairro Vicente Pinzon, na R. Joana Darc, Fortaleza, Ceará. O crime ainda está a esclarecer.  

 

Fonte: Polícia em Ação 24 horas.  

 

 

http://www.portaldolitoralpb.com.br/travesti-de-apenas-16-anos-e-morta-tiros-em-praca-de-joao-pessoa/
https://www.facebook.com/vicky.spears.3
https://www.facebook.com/groups/pgmreal/permalink/1600625016677460/


RAYANE - 35 ANOS - 15 TIROS - FORTALEZA – CE - 02/07/2017 

 

Mais um crime contra uma travesti foi registrado no Ceará. Desta vez, a vítima, identificada como Rayane, foi executada com pelo menos 15 tiros na noite 

deste domingo (2), em Horizonte, cidade da Região Metropolitana de Fortaleza.  

 

http://cnews.com.br/cnews/noticias/114460/travesti_e_morta_com_pelo_menos_15_tiros_em_horizonte 

 

LOLA - 24 ANOS - SORRISO – MT - 02/07/2017 

 

O corpo de uma travesti de 24 anos, conhecida como Lola, foi localizado no estacionamento de um mercado no Centro de Sorriso, na manhã deste domingo 

(2). Conforme a polícia, a travesti pode ter sido vítima de um latrocínio, visto que a bolsa dela foi achada sem nenhum pertence. Ao lado do corpo foi 

encontrada uma chave de fenda e vestígios de sangue supostamente de Lola. A vítima apresentava ferimentos no rosto e também ao que indica algum 

objeto foi colocado em seu ânus. 

 

http://www.rdnews.com.br/policia/travesti-e-encontrada-morta-em-mercado-de-sorriso-policia-suspeita-de-latrocinio/86816 

 

AGOSTO 

LILLY - TIROS - CACHOEIRA – BA - 27/08/2017 

 

"Lily" foi alvejada por vários disparos de arma de fogo em Cachoeira, no Recôncavo da Bahia. A vítima foi avistada ainda com vida correndo em frente ao 

fórum da cidade até ser encontrada minutos depois já sem vinda na posição fetal à beira do Rio Paraguaçu.  

http://www.sapeacunamidia.com.br/2017/08/cachoeira-lily-e-assassinado-cruelmente.html 

 

EVELIN FERRARI - 23 ANOS - TIROS - CARUARU – PE - 22/08/2017 

 

O corpo de uma travesti de 23 anos foi encontrado com marcas de tiros por volta das 6h30 desta terça-feira (22) no loteamento Adalgisa Nunes em Caruaru, 

no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a jovem foi encontrada ao lado de entulhos em uma estrada de terra que liga o loteamento à 

http://cnews.com.br/cnews/noticias/114460/travesti_e_morta_com_pelo_menos_15_tiros_em_horizonte
http://www.rdnews.com.br/policia/travesti-e-encontrada-morta-em-mercado-de-sorriso-policia-suspeita-de-latrocinio/86816
http://www.sapeacunamidia.com.br/2017/08/cachoeira-lily-e-assassinado-cruelmente.html


Central de Abastecimento de Caruaru (Ceaca). A vítima era moradora de rua. 

 

http://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/noticia/travesti-e-assassinada-a-tiros-em-loteamento-de-caruaru.ghtml 

 

DIANNA - TIROS - LIMOEIRO – PE - 18/08/2017 

 

A vítima foi encontrada morta dentro de uma casa na Rua Bela Vista, no Bairro Nossa Senhora de Fátima, estava com marcas de disparos de arma de fogo.  

 

http://www.coisasdavida.net.br/2017/08/homossexual-foi-encontrado-morto-dentro.html 

 

T. J. G. DA SILVA - 21 ANOS - TIROS - JOÃO PESSOA – PB - 12/08/2017 

 

Uma travesti foi assassinada na madrugada deste sábado (12) no bairro de Mandacaru, em João Pessoa De acordo com a Polícia Militar, Thalis José Gomes 

da Silva, de 21 anos, foi atingido com três disparos de arma de fogo na avenida Ayrton Sena. Nenhum suspeito do crime foi encontrado. 

 

http://www.maispb.com.br/227961/travesti-e-assassinada-com-tres-tiros-durante-madrugada-em-mandacaru.html 

 

PAULINHA - FACADAS - PALMARES – PE - 08/08/2017 

 

Uma travesti foi assassinada na madrugada desta terça-feira (8) em Palmares, Mata Sul do estado. De acordo com informações do 10º Batalhão de Polícia 

Militar, a vítima foi morta na Rua José Américo de Miranda, bairro de São Sebastião, a golpes de faca, por volta das 2h da manhã.  

 

http://novamais.com/noticias/35345/travesti-e-morta-a-facadas-em-palmares 

 

BRUNA LACLOSE - FACADAS - PINHEIRO MACHADO – RS - 06/08/2017 

 

A vítima foi esfaqueada e não resistindo aos ferimentos faleceu no local. O acusado pelo crime, que já possuía antecedentes, após o esfaqueamento se 

deslocou até um posto de gasolina no centro da cidade e fez outra vítima. 

http://www.pinheiroonline.com.br/homem-que-esfaqueou-dois-na-madrugada-de-domingo-06-foi-preso/ 

http://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/noticia/travesti-e-assassinada-a-tiros-em-loteamento-de-caruaru.ghtml
http://www.coisasdavida.net.br/2017/08/homossexual-foi-encontrado-morto-dentro.html
http://www.maispb.com.br/227961/travesti-e-assassinada-com-tres-tiros-durante-madrugada-em-mandacaru.html
http://novamais.com/noticias/35345/travesti-e-morta-a-facadas-em-palmares
http://www.pinheiroonline.com.br/homem-que-esfaqueou-dois-na-madrugada-de-domingo-06-foi-preso/


CHARLIANE - 25 ANOS - TIROS - ITABUNA – BA 02/08/2017 

 

A cidade de Itabuna registrou o primeiro homicídio do mês de agosto, na madrugada desta quarta-feira (02), por volta das 03h. A vítima da vez, ainda sem 

identificação, foi uma travesti de aproximadamente 25 anos. O cadáver apresentava apenas uma perfuração de bala na cabeça, logo atrás da orelha. 

 

http://www.verdinhoitabuna.blog.br/2017/08/travesti-e-encontrada-morta-as-margens.html 

 

MARY MONTILLA - 26 ANOS - FACADA - PALMEIRAS DOS ÍNDIOS – ALAGOAS - 02/08/2017 

 

Uma travesti de 26 anos foi assassinada durante a madrugada desta quarta-feira (02), no bairro de São Cristóvão, município de Palmeira dos Índios, Agreste 

de Alagoas. A vítima foi identificada como “Mary Montilla”. Ela foi perseguida após sair de um bar por dois indivíduos, que a assassinaram com golpes de 

faca no pescoço. A arma usada no crime foi encontrada próximo ao corpo. 

 

http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/policia/travesti-e-morta-a-facadas-em-palmeira-dos-

indios/?cHash=3fda5be22cac33bf6614d88533e4dbdf 

 

SEM IDENTIFICAÇÃO - TIROS E PAULADAS - JOÃO PESSOA – PB - 01/08/2017 

 

Uma travesti foi assassinada a tiros e pauladas. A vítima tinha um tiro na cabeça e o corpo havia vários hematomas e escoriações. O corpo foi arrastado por 

vários metros e devido às inúmeras escoriações e Ainda o afundamento o crânio, a vítima foi bastante agredida.  

 

http://www.pbhoje.com.br/noticias/32247/travesti-e-assassinada-tiro-e-pauladas-tem-corpo-arrastado-por-varios-metros-e-jogado-em-terreno-em-joao-

pessoa.html 

 

SETEMBRO 

BIANCA - 32 ANOS - TIROS - ARHEN – HOLANDA - 30/09/2017 

https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/dode-in-woning-arnhem-is-32-jarige-transgender~a3921888/ 

http://www.verdinhoitabuna.blog.br/2017/08/travesti-e-encontrada-morta-as-margens.html
http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/policia/travesti-e-morta-a-facadas-em-palmeira-dos-indios/?cHash=3fda5be22cac33bf6614d88533e4dbdf
http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/policia/travesti-e-morta-a-facadas-em-palmeira-dos-indios/?cHash=3fda5be22cac33bf6614d88533e4dbdf
http://www.pbhoje.com.br/noticias/32247/travesti-e-assassinada-tiro-e-pauladas-tem-corpo-arrastado-por-varios-metros-e-jogado-em-terreno-em-joao-pessoa.html
http://www.pbhoje.com.br/noticias/32247/travesti-e-assassinada-tiro-e-pauladas-tem-corpo-arrastado-por-varios-metros-e-jogado-em-terreno-em-joao-pessoa.html
https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/dode-in-woning-arnhem-is-32-jarige-transgender~a3921888/


NATÁLIA - 34 ANOS - TIROS - FORTALEZA – CE - 30/09/2017 

 

A vítima foi assassinada na madrugada de sábado (30), no Centro de Fortaleza. De acordo com a polícia, Natália Moura, de 34 anos, foi morta a tiros na 

esquina da Rua Clarindo de Queiroz, perto da Cidade da Criança. Uma amiga da vítima disse à polícia que os disparados vieram de dentro de um carro que 

parou em frente ao motel onde ela fazia programa.   

 

https://g1.globo.com/ceara/noticia/travesti-e-morta-a-tiros-em-frente-a-motel-no-centro-de-fortaleza.ghtml 

 

RENATHA LEMOS - 29 ANOS - CARBONIZADA - NOVA MAMORÉ – RO - 30/09/2017 

 

O corpo foi encontrado carbonizado na manhã deste sábado (30), em uma residência, localizada, no bairro Santa Luzia, no município de Nova Mamoré/RO. 

De acordo com informações, o corpo foi encontrado dentro de uma fossa totalmente carbonizado, porém, ainda não há informações da identidade da 

vítima.  

 

http://www.jornalbastidoresdanoticia.com.br/2017/09/corpo-e-encontrado-carbonizado-em.html#.WdB3O9Irknc.whatsapp 

 

RAYSSA - 31 ANOS - TIROS - UBERABA – MG - 26/09/2017 

 

A vítima, de 31 anos, morreu depois de ser baleada no Bairro Jardim Induberaba, em Uberaba, na noite desta terça-feira (26). O autor dos disparos fugiu e 

ainda não foi encontrado.  

 

https://g1.globo.com/minas-gerais/triangulo-mineiro/noticia/travesti-morre-apos-ser-baleada-na-porta-de-casa-em-uberaba.ghtml 

 

DANHY ZN - 19 ANOS - A ESCLARECER - LEME - SÃO PAULO - 25/09/2017 

 

Por volta das 03h30 desta segunda-feira no bairro Alto da Glória em Leme, um garoto trans de 19 anos foi encontrado morto. Segundo informações de 

vizinhos ouviram o mesmo pedindo socorro, foi solicitado a presença da equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, mas ao chegarem no local o jovem já 

estava em óbito.  

http://alertageral.com/mulher-e-encontrada-morta-em-residencia-no-alto-da-gloria/ 

https://g1.globo.com/ceara/noticia/travesti-e-morta-a-tiros-em-frente-a-motel-no-centro-de-fortaleza.ghtml
http://www.jornalbastidoresdanoticia.com.br/2017/09/corpo-e-encontrado-carbonizado-em.html#.WdB3O9Irknc.whatsapp
https://g1.globo.com/minas-gerais/triangulo-mineiro/noticia/travesti-morre-apos-ser-baleada-na-porta-de-casa-em-uberaba.ghtml
http://alertageral.com/mulher-e-encontrada-morta-em-residencia-no-alto-da-gloria/


PÂMELA - TIRO, CORDAS, PAULADAS E PEDRADAS - MOREILÂNDIA – PE - 25/09/2017 

 

A vítima foi encontrada morta na manhã do dia 25/09, na zona rural de Caririmirim, no Distrito de Moreilândia, sertão de Pernambuco. A vítima foi assinada 

com um tiro na barriga, foi encontrada semidespida, e com marcas de violência em todo corpo, contusão na cabeça, e marcas de agressão feitas com 

cordas, pauladas e pedradas.  

 

http://www.newscariri.com.br/2017/09/travesti-juazeirense-e-encontrado-morto-com-sinais-de-violencia-em-caririmirim 

 

D. R. P. - 26 ANOS - FACADAS - CAMPINAS – SP - 24/09/2017 

 

Vítima foi achada morta com um golpe de faca no peito, no bairro Ponte Preta, perto do centro da cidade de Campinas. O autor do Crime não foi ainda 

identificado. 

 

https://www.facebook.com/tvbjornalismo/videos/vb.154062744671454/1460009744076741/?type=2&theater 

 

SPENCER - TRANS/ANDRÓGINO - 25 ANOS - FACADAS E PAULADAS - CAMPINAS – SP - 23/09/2017 

 

A vítima foi achada morta com uma perfuração nas costas, um corte profundo no pescoço e com o rosto desfigurado por pauladas, em um terreno próximo 

à linha do trem no bairro Chácara Boa Vista, em Campinas. 

 

https://www.facebook.com/tvbjornalismo/videos/vb.154062744671454/1460009744076741/?type=2&theater 

 

KALEANE - 20 ANOS - TIROS - BELO HORIZONTE – MG - 20/09/2017 

 

A vítima foi morta ás 23h00hs do dia 20, com dois tiros na cabeça, na Rua Monte Cassino, na Pampulha em Belo Horizonte. Morreu por dois bandidos que 

atiraram nela. O corpo está no IML. 

 

Fonte: Grupo WhatsApp/Andrezza Bellushi 

http://noticias.r7.com/minas-gerais/videos/travesti-e-morto-a-tiros-em-frente-a-motel-na-regiao-da-pampulha-em-bh-21092017 

http://www.newscariri.com.br/2017/09/travesti-juazeirense-e-encontrado-morto-com-sinais-de-violencia-em-caririmirim
https://www.facebook.com/tvbjornalismo/videos/vb.154062744671454/1460009744076741/?type=2&theater
https://www.facebook.com/tvbjornalismo/videos/vb.154062744671454/1460009744076741/?type=2&theater
http://noticias.r7.com/minas-gerais/videos/travesti-e-morto-a-tiros-em-frente-a-motel-na-regiao-da-pampulha-em-bh-21092017


ANA COUTTI - 25 ANOS - TIROS - CABO FRIO – RJ - 18/09/2017 

 

Na manhã desta segunda-feira (18), a travesti Ana Coutti, 25, morreu no Hospital São José Operário, em Cabo Frio. Ela estava internada desde a última 

sexta-feira (15), quando foi atingida por disparos de arma de fogo, que a acertaram na axila e peito.   

 

http://rc24h.com.br/noticias/ver/28537 

 

SEM IDENTIFICAÇÃO - TIROS - CAMAÇARI – BA - 16/09/2017 

 

A vítima foi assassinada a tiros na madrugada do dia 16/09/2017.  

 

Fonte:  Andrezza Bellushi/Grupo WhatsApp Rede Trans Brasil 

https://bahianoar.com/camacari-policia-confirma-seis-mortes-e-populacao-fala-dez-assassinatos/ 

 

SAFIRA - TIROS - SALVADOR – BA - 15/09/2017 

 

Travesti é assassinada a tiros na Estrada da Rainha, Salvador, Bahia; imediações das Sete Portas, na Baixa de Quintas; há suspeita que o crime seja passional. 

 

Fonte: Andrezza Bellushi/Grupo WhatsApp Rede Trans Brasil 

 

LARISSA PAIVA - TIROS - SERRA – ES - 14/09/2017 

 

A vítima foi assassinada a tiros, as informações foram repassadas via Facebook e WhatsApp. 

 

LORANE - TIROS - CAMOCIM DE SÃO FÉLIX – PE - 08/09/2017 

 

Um homicídio aconteceu por volta das 19 horas na cidade de Camocim de São Félix, no Agreste de Pernambuco, de acordo com as primeiras informações, 

uma travesti, conhecida por Lorane, foi assassinada a tiros.  

http://www.rota190pernambuco.com.br/2017/09/homossexual-e-assassinado-tiros-na.html 

http://rc24h.com.br/noticias/ver/28537
https://bahianoar.com/camacari-policia-confirma-seis-mortes-e-populacao-fala-dez-assassinatos/
http://www.rota190pernambuco.com.br/2017/09/homossexual-e-assassinado-tiros-na.html


BRUNA MONTEIRO - 26 ANOS - TIROS - TAGUATINGA SUL – DF - 08/09/2017 

 

No início da tarde desta sexta-feira (8/9), uma travesti foi morta na QSG 2 de Taguatinga Sul, perto do terminal rodoviário. No momento do crime, a vítima 

estava com um rapaz, supostamente seu namorado, dentro de um HB20. De acordo com informações da Polícia Militar, outro carro da mesma marca teria 

passado pelo local e seus ocupantes (eram dois), disparado várias vezes contra o casal. Atingida na cabeça, a travesti, 26 anos, morreu na hora. 

 

http://www.metropoles.com/distrito-federal/seguranca-df/travesti-e-assassinada-em-taguatinga-sul-um-homem-tambem-foi-baleado 

 

ALESSANDRA - TIROS - SÃO PAULO – SP - 07/09/2017 

 

Uma travesti de nome social Alessandra, foi morta nesta quinta-feira (7), às 5h56, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. De acordo com as informações 

da delegacia, Alessandra estaria  trabalhando quando um carro passou e atirou contra a travesti. Alessandra morreu no local e o carro fugiu.  

 

http://noticias.r7.com/sao-paulo/travesti-morre-baleada-na-regiao-da-barra-funda-07092017 

 

NICOLE - 25 ANOS - TESOURADAS - SORRISO – MT - 05/09/2017 

 

Uma travesti de 25 anos, que era conhecida como Nicole, foi encontrada morta nesta terça-feira (5), dentro da quitinete onde morava, no Bairro São 

Mateus, em Sorriso, a 420 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi assassinada a facadas. 

  

http://www.expressomt.com.br/noticia/travesti-e-encontrada-morta-com-faca-cravada-no-rosto-em-sorriso/2054427 

 

ANA CAROLINA NASCIMENTO - 28 ANOS - ATROPELAMENTO - ARARAQUARA – SP - 05/09/2017 

 

Uma estudante trans de 28 anos foi encontrada morta embaixo de um carro na Rua Comendador Pedro Morganti, no bairro Santa Angelina, em Araraquara 

(SP), na noite de terça-feira (5). Segundo a polícia, por volta das 22h, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 

receberam pedidos de socorro e enviaram equipes ao local, mas Ana Carolina Nascimento foi encontrada já sem vida.  

 

http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/homem-e-encontrado-morto-embaixo-de-carro-em-araraquara-sp.ghtml 

http://www.metropoles.com/distrito-federal/seguranca-df/travesti-e-assassinada-em-taguatinga-sul-um-homem-tambem-foi-baleado
http://noticias.r7.com/sao-paulo/travesti-morre-baleada-na-regiao-da-barra-funda-07092017
http://www.expressomt.com.br/noticia/travesti-e-encontrada-morta-com-faca-cravada-no-rosto-em-sorriso/2054427
http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/homem-e-encontrado-morto-embaixo-de-carro-em-araraquara-sp.ghtml


RAI - 34 ANOS - PEDRADAS - PETROLÂNDIA – PE - 03/09/2017 

 

Uma travesti é assassinada a pedradas na Orla fluvial de Petrolândia, Sertão de Pernambuco. Segundo relatos, Rai estaria consumindo bebida alcoólica em 

um bar localizado na orla e foi morta por pedradas.  

 

http://www.edenevaldoalves.com.br/travesti-e-morto-pedradas-em-petrolandia/#.WbCccMiGPIU 

 

FLÁVIA - 47 ANOS - TIROS - SANTOS – SP - 03/09/2017 

 

Uma travesti foi morta a tiros, na manhã deste domingo (3), no Centro de Santos. A vítima, Flávia Furtado, de 47 anos, estava sentada com um grupo, na 

mesa de um bar na calçada, quando foi surpreendida pelo homem armado. O crime ocorreu por volta das 11 horas, na esquina entre a Rua João Pessoa com 

a Avenida Senador Feijó.  

 

http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/policia/travesti-e-assassinada-no-centro-de-santos/?cHash=46ec155bf5c45b5bd3ba20026a8061b0 

 

Daniele Jesus Lafon - 47 anos - tesourada - Poços de Caldas – MG - 02/09/2017 

 

Segundo o delegado de homicídios Clayson Rodrigo Brenne, um suspeito do crime também já foi ouvido. No entanto, a polícia não vai divulgar mais 

informações. A suspeita é que ela tenha sido morta com perfurações de tesoura. 

 

http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/policia-comeca-a-ouvir-vizinhos-e-suspeito-de-morte-de-transexual-em-pocos-de-caldas-mg.ghtml 

 

OUTUBRO  

M. B. DA SILVA DIAS - 21 ANOS - FACADAS - MANAUS – AM - 30/10/2017 

 

Uma travesti foi assassinada com golpes de faca no rosto e pescoço em um ponto de prostituição na zona Norte de Manaus, onde frequentava. Uma amiga 

da vítima contou que ela foi expulsa de casa há dois meses por sua mãe, que não aceitava sua identidade de gênero, e há um mês, passou a se prostituir nas 

http://www.edenevaldoalves.com.br/travesti-e-morto-pedradas-em-petrolandia/#.WbCccMiGPIU
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/policia/travesti-e-assassinada-no-centro-de-santos/?cHash=46ec155bf5c45b5bd3ba20026a8061b0
http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/policia-comeca-a-ouvir-vizinhos-e-suspeito-de-morte-de-transexual-em-pocos-de-caldas-mg.ghtml


ruas.  Até o momento ninguém foi preso, mas o caso já está sendo investigado.  

 

http://d.emtempo.com.br/manaus-policia/82027/travesti-e-morta-no-monte-das-oliveiras-e-policia-acredita-em-disputa-por-ponto 

 

GISELI - TIROS - ITAPISSUMA – PE - 30/10/2017 

 

A vítima foi assassinada na ladeira do presídio de Igarassu em Itapissuma - PE, ela tinha saído do presídio no dia 25/10/2017.  

 

Fonte: Andrezza Belusshi  

 

NIELY LAFONTAYNE - 30 ANOS - TIROS - MACAPÁ – AP - 29/10/2017 

 

Vítima foi abordada por dois criminosos em uma motocicleta, um deles efetuou dois disparos contra Niely, vindo atingir o rosto e o abdômen. Os dois 

criminosos fugiram com a bolsa e o celular da vítima que chegou a ser conduzida até o Hospital de Emergência, onde já chegou morta.  

 

https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/travesti-e-morta-com-tiro-no-rosto-em-ponto-de-prostituicao-em-macapa-diz-pm.ghtml 

 

NAYANNE RAYALLA - GARRAFAS E PAULADAS - RIO DE JANEIRO – RJ - 25/10/2017 

 

Segundo informações a tia teria entrado em luta corporal com a sobrinha por causa de um terreno, no meio da briga a mesma agrediu com pauladas e 

garrafadas, à vítima (Nayanne) foi socorrida no UPA de Senador Camará, mas não aguentou os ferimentos e veio à óbito, a tia foi presa em flagrante, mas 

segundo relatos nas redes sociais, somente prestou depoimento e foi liberada.  

 

Fonte: GGB 

 

ALESSANDRA RINALDI - SUICÍDIO - SÃO LEOPOLDO – RS 25/10/2017 

 

Informações repassadas por Marcelly Malta - Igualdade - RS 

 

http://d.emtempo.com.br/manaus-policia/82027/travesti-e-morta-no-monte-das-oliveiras-e-policia-acredita-em-disputa-por-ponto
https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/travesti-e-morta-com-tiro-no-rosto-em-ponto-de-prostituicao-em-macapa-diz-pm.ghtml


PRISCILA - 37 ANOS - TIROS - SOBRAL – CE - 24/10/2017 

 

Uma travesti foi encontrada morta na madrugada desta terça-feira, (24), as margens da BR-222, próximo a um posto de combustíveis no município de 

Sobral, na Região Norte do Ceará. De acordo com a polícia, a vítima foi encontrada por moradores da região. Ainda segundo a polícia, a travesti apresentava 

um ferimento na cabeça. 

 

http://cnews.com.br/cnews/noticias/118618/travesti_e_encontrada_morta_na_br-222_em_sobral 

 

STEFANY - 27 ANOS - FACADAS - BOA VISTA – RO - 22/10/2017 

 

No início da noite de domingo, 22, duas pessoas foram brutalmente assassinadas a facadas em Boa Vista. A primeira delas foi um travesti, até ontem não 

identificado, que sofreu mais de vinte perfurações pelo corpo, segundo testemunhas. O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionado, 

mas a vítima já estava sem vida. O crime ocorreu no Centro, nas proximidades da Orla Taumanan, por volta das 19h.  

 

http://folhabv.com.br/noticia/Noite-de-domingo-e-marcada-por-duas--mortes-a-facadas-no-Centro-e-Asa-Branca/33445 

 

VERÔNICA ALVES - TIROS - LUZIÂNIA – GO - 22/10/2017 

 

A vitima foi identificada pelo nome de Verônica Alves uma travesti conhecida na região , segundo apurado no local , uma pessoa pacata, que trabalhava em 

um salão de cabeleireiros , ela estava com alguns amigos no local que relataram que estavam bebendo e segundo informaram a vitima se recusou a fazer 

um programa , logo em seguida um veiculo passou e começaram os disparos , foram localizadas várias capsulas de pistola  40. 

 

https://www.facebook.com/pg/Radar-Luzi%C3%A2nia-on-line-Entorno-e-DF-1708994492682297/posts/?ref=page_internal 

 

BARBARA MENDES - TIROS - JOÃO PESSOA – PB - 21/10/2017 

 

Uma travesti identificada como sendo Bárbara Mendes foi morta a tiros por um cliente após realizar um programa na noite do sábado (21), no Centro de 

João Pessoa.  

http://www.portaldolitoralpb.com.br/travesti-e-morta-tiros-por-cliente-dentro-do-carro-durante-programa-sexual-no-centro-de-joao-pessoa/ 

http://cnews.com.br/cnews/noticias/118618/travesti_e_encontrada_morta_na_br-222_em_sobral
http://folhabv.com.br/noticia/Noite-de-domingo-e-marcada-por-duas--mortes-a-facadas-no-Centro-e-Asa-Branca/33445
https://www.facebook.com/pg/Radar-Luzi%C3%A2nia-on-line-Entorno-e-DF-1708994492682297/posts/?ref=page_internal
http://www.portaldolitoralpb.com.br/travesti-e-morta-tiros-por-cliente-dentro-do-carro-durante-programa-sexual-no-centro-de-joao-pessoa/


NATHÁLIA - TIROS - GURUPI – TO - 20/10/2017 

 

Uma travesti conhecida como Nathália foi morta tiros na avenida Goiás, em Gurupi, no sul do estado. A travesti foi atingida por quatro tiros.  

 

https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/travesti-e-morta-a-tiros-em-avenida-no-sul-do-estado.ghtml 

 

FERNANDO - 21 ANOS - TIROS - MACEIÓ – AL - 19/10/2017 

 

Segundo informações repassadas pela polícia, Fernando assistia à TV em sua residência, no bairro Jardim Esperança, quando foi assassinado. O crime foi 

cometido por dois encapuzados que invadiram a casa e atiraram contra a vítima.  

 

http://www.alagoas24horas.com.br/1101551/mulher-tem-casa-invadida-e-e-assassinada-a-tiros-na-frente-da-familia/ 

 

BEATRIZ PRESLEY - 43 ANOS - A ESCLARECER - PORTO VELHO – RO - 18/10/2017 

 

O corpo estava caído em cima de uma cama e foi encontrado por familiares. A porta da casa encontrava-se fechada e teve de ser arrombada. A vítima foi 

vista com vida somente no último final de semana. 

 

http://rondoniaovivo.com/noticia/misterio-travesti-e-encontrada-morta-em-residencia-na-capital/188867 

 

NEGA MARADONA - TIROS - ACARAPE - CE - 16/10/2017 

 

A vítima foi assassinada no período da tarde do dia 16/10 por volta das 15 horas, segundo informações que as pessoas envolvidas, fizeram ela ajoelhar e 

atiraram na sua cabeça. 

 

Informação repassadas por Thina Rodrigues, presidente da Associação de Travestis do Ceará (Atrac). 

 

SEM IDENTIFICAÇÃO - 17 ANOS - ESTRANGULAMENTO - RIO DE JANEIRO – RJ - 16/10/2017 

Informação foram repassadas pelo FORUMTTRJ - Fórum de Travestis e Transexuais do Rio de Janeiro 

https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/travesti-e-morta-a-tiros-em-avenida-no-sul-do-estado.ghtml
http://www.alagoas24horas.com.br/1101551/mulher-tem-casa-invadida-e-e-assassinada-a-tiros-na-frente-da-familia/
http://rondoniaovivo.com/noticia/misterio-travesti-e-encontrada-morta-em-residencia-na-capital/188867


BRUNA RODRIGUEZ - FACADAS - SÃO PEDRO – SP - 14/10/2017 

 

A vítima levou uma facada de sua prima.  - Perfil da vítima: https://web.facebook.com/bruna.rodriguez.165 

 

J. C. DA S. - 30 ANOS - TIROS - CAJUEIRO – AL - 13/10/2017 

 

Ainda são escassas as informações sobre o assassinato de uma travesti. Ela foi morta a tiros na noite da sexta-feira (13), em uma região de pouca 

movimentação na cidade de Cajueiro.  

 

http://www.alagoas24horas.com.br/1099849/travesti-e-assassinada-tiros-em-cajueiro/ 

 

P. H. P. SOUSA - 20 ANOS - TIROS E FACADAS - NANUQUE – MG - 12/10/2017 

 

O corpo da vítima de 20 anos foi encontrado com perfurações de arma de fogo e facadas na manhã desta quinta-feira (12) em uma estrada vicinal em 

Nanuque.  

 

https://minashoje.com/2017/10/corpo-e-encontrado-em-estrada-de-terra-em-nanuque-mg/ 

 

MICHELE - 47 ANOS - TIROS - CUIABÁ – MT - 11/10/2017 

 

Uma travesti de 47 anos, identificada apenas pelo nome de “Michele”, foi assassinada na tarde de quarta-feira (11), no Bairro Residencial Altos Parque, em 

Cuiabá.  

 

http://midianews.com.br/policia/travesti-e-assassinada-e-corpo-e-deixado-em-residencia-de-cuiaba/309037 

 

SEM IDENTIFICAÇÃO - A ESCLARECER - MANAUS – AM - 11/10/2017 

 

Vítima encontrada morta em Manaus - AM, o corpo foi encaminhado para o IML de Manaus e sem identificação. 

Fonte: Grupo WhatsApp via Joyce Lorane  

https://web.facebook.com/bruna.rodriguez.165
http://www.alagoas24horas.com.br/1099849/travesti-e-assassinada-tiros-em-cajueiro/
https://minashoje.com/2017/10/corpo-e-encontrado-em-estrada-de-terra-em-nanuque-mg/
http://midianews.com.br/policia/travesti-e-assassinada-e-corpo-e-deixado-em-residencia-de-cuiaba/309037


2/3 - SEM IDENTIFICAÇÃO - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS  - 05/10/2017 

 

Os corpos de duas travestis encontram-se sem identificação no IML de Belo Horizonte, segundo visita da ativista Milena Passos. As informações foram 

repassadas via Facebook e WhatsApp 

 

01 - BRU LIMA - 17 ANOS  - SUICÍDIO - PORTO FELIZ – SP - 03/10/2017 

 

Enforcamento - https://www.facebook.com/bruna.limaserrano 

 

NOVEMBRO  

SEM IDENTIFICAÇÃO - CRISTINÁPOLIS – SE - 27/11/2017 

Morte por silicone industrial. 

 

Fonte: Rede Trans Brasil/Astra-SE 

 

L. DE SOUZA PEREIRA - 25 ANOS - PAULADAS - MANAUS – AM - 23/11/2017 

 

Uma travesti foi espancada até a morte na madrugada desta sexta-feira (23), na comunidade Santa Luzia, no bairro Japiim I, na Zona Sul de Manaus. O corpo 

da vítima foi encontrado por vizinhos em um beco. Uma disputa judicial por herança é uma das suspeitas de motivação do crime. Um grupo de pessoas foi 

visto fugindo do local.  

 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/travesti-e-espancada-ate-a-morte-apos-ter-casa-invadida-em-manaus.ghtml 

 

IRIS DE SOUZA - 22 ANOS - TIROS - CAMPO GRANDE – MS - 19/11/2017 

 

Uma moradora, que saia para trabalhar por volta das 4 horas da madrugada deste domingo (19) disse aos policiais que ouviu brigas próxima de sua casa, 

onde dava para escutar uma voz afeminada. A vítima foi morta com nove facadas no tórax, costas e braço. Marcas de pneus na grama próxima a travesti 

https://www.facebook.com/bruna.limaserrano
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/travesti-e-espancada-ate-a-morte-apos-ter-casa-invadida-em-manaus.ghtml


foram encontradas. O caso está sendo investigado pela polícia. 

 

http://www.midiamax.com.br/policia/travesti-morta-9-facadas-identificada-pela-policia-359574 

 

FERNANDA - 28 ANOS - TIROS - NOVA GUARAPARI – ES - 15/11/2017 

 

A vítima era travesti conhecida na cidade como Fernanda. De acordo com informações da  perícia, ela foi morta com um tiro na altura do ombro direito.  

http://portalguandu.com.br/noticia/72432/travesti-e-encontrada-morta-em-nova-guarapari 

 

CARLOS BRANDÃO - MAUS TRATOS - RIO DE JANEIRO – RJ - 13/11/2017 

 

O transgênero masculino, Carlos Hestefânia Brandão de Carvalho, morreu nesta segunda-feira (13). Ele foi agredido em Duque de Caxias no começo de 

agosto e internado no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, na Baixada Fluminense. A irmã da vítima, Elen dos Santos, relatou que depois 

que o irmão saiu do Centro de Tratamento Intensivo e passou a ser atendido na enfermaria da unidade, começou a sofrer maus tratos. 

 

http://noticias.band.uol.com.br/cidades/rio/noticias/?id=100000885869&t= 

 

PETHERSON SANTOS - HOMEM CIS - 24 ANOS - MORREU ESPANCADO POR DEFENDER SUA IRMÃ TRANS - SÃO PAULO - SP - 08/11/2017 

 

Um feirante morreu nesta quarta-feira (8) após ser agredido enquanto defendia a irmã, transexual, no Jardim São Luís, zona sul de São Paulo. Conforme o 

relato da irmã relatado no boletim de ocorrência, ela estava na rua Geraldo Fraga de Oliveira mexendo em seu celular quando um homem chegou e 

ameaçou jogar a bicicleta em cima dela. O irmão, Petherson Roberto dos Santos Vicente, 24, tentou defendê-la e teve início uma discussão com o agressor. 

Durante a discussão, Petherson deu um soco no homem e os dois começaram a brigar. Ainda segundo o relato do BO, o feirante bateu a cabeça quando os 

dois caíram no chão e o assassino seguiu dando socos em sua cabeça, fugindo de bicicleta na sequência. Foi chamada ambulância, mas Pheterson morreu no 

local. 

 

https://manausalerta.com.br/homem-morre-agredido-em-sp-apos-defender-irma-transexual-de-violencia/ 

 

 

http://www.midiamax.com.br/policia/travesti-morta-9-facadas-identificada-pela-policia-359574
http://portalguandu.com.br/noticia/72432/travesti-e-encontrada-morta-em-nova-guarapari
http://noticias.band.uol.com.br/cidades/rio/noticias/?id=100000885869&t
https://manausalerta.com.br/homem-morre-agredido-em-sp-apos-defender-irma-transexual-de-violencia/


SHALOM - 33 ANOS - ASFIXIA - MANAUS – AM - 07/11/2017 

 

Na tarde desta terça-feira (7), a tatuadora e esteticista de 33 anos, conhecida como ‘Shalom’, foi encontrada morta dentro de uma casa no bairro Raiz, zona 

Sul da capital. Ela estava desaparecida e teve o cadáver encontrado de bruços, com um saco na cabeça e em avançado estado de decomposição.  

 

https://portalcm7.com/noticias/policia/travesti-que-estava-desaparecido-e-encontrado-morto-com-saco-na-cabeca-na-raiz/ 

 

NICOLLY CARVALHO - 30 ANOS - TIROS - UBERABA – MG - 03/11/2017 

 

Travesti não identificada, aparentando 30 anos de idade, foi encontrada morta, na tarde de ontem, com perfuração nas costas proveniente de disparo de 

arma de fogo.  

 

http://m.jmonline.com.br/noticia/148421/corpo-de-travesti-localizado-em-cachoeira-perto-de-peiropolis.html 

 

EDUARDA - 22 ANOS - ESPANCAMENTO - MISSAL – PR - 02/11/2017 

 

O corpo tinha marcas de agressão, como ferimentos na cabeça. A Polícia Civil de Medianeira informou que vai investigar o caso e que, até a publicação desta 

reportagem, não havia informações sobre a motivação ou sobre possíveis autores do crime.  

 

https://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/travesti-e-encontrada-morta-perto-de-cemiterio-em-missal.ghtml 

 

 

DEZEMBRO  

V. O. SILVA – 47 ANOS – UBERABA – MG – 30/12/2017 

 

A vítima foi encontrada numa estrada com 4 perfurações – Jornal de Uberaba 

 

https://portalcm7.com/noticias/policia/travesti-que-estava-desaparecido-e-encontrado-morto-com-saco-na-cabeca-na-raiz/
http://m.jmonline.com.br/noticia/148421/corpo-de-travesti-localizado-em-cachoeira-perto-de-peiropolis.html
https://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/travesti-e-encontrada-morta-perto-de-cemiterio-em-missal.ghtml


FLÁVIA LUIZA - A ESCLARECER - PARIS - FRANÇA - 27/12/2017 

 

Nascida em Itabaiana, na Paraíba, a cabeleireira tinha o sonho de conhecer a Itália, e foi em busca disso. Morando em João Pessoa, ela então viajou para 

Recife e de lá até São Paulo no dia 2 de dezembro. Da capital paulista foi até a cidade de Paris, onde pegaria mais um vôo com destino à Itália. Durante o 

trecho entre São Paulo e Paris, já no dia 3, a paraibana passou mal e acabou falecendo no próprio avião.  Ao receber a notícia da morte, Geane descobriu 

também que Flávia não teve nenhum tipo de atendimento médico no avião. O voo continuou seguindo sua rota natural, mesmo com a passageira passando 

mal. 

 

http://www.portaldolitoralpb.com.br/familia-encontra-dificuldades-para-trazer-a-paraiba-corpo-de-travesti-que-morreu-em-voo-para-paris/ 

 

LHOANE - 18 ANOS - FERIMENTOS DIVERSOS - SANTALUZ – BA - 26/12/2017 

 

A vítima foi encontrada sem vida às margens da Rodovia BA 120, trecho Santaluz-Valente. Inicialmente parecia que ela tinha sido atropelada, pois, próximo 

ao corpo foi encontrado parte de uma peça de carro. Ao encontrar o suspeito de ser o autor do crime, os policiais notaram que haviam cortes e escoriações 

no mesmo, sendo indagado sobre o que houve inicialmente, foi respondido que havia sofrido um acidente, porém, posteriormente disse que houve vias de 

fato (briga) com a vítima e que após brigarem com socos e garrafadas teria deixado a vitima no local. 

 

http://www.calilanoticias.com/2017/12/travesti-e-encontrada-morta-a-golpes-de-vidro-de-garrafa-as-margens-da-ba-120-entre-santaluz-e-valente.html  

 

ALLOÉS CARVALHO - SUICÍDIO - 23 ANOS - CANTAGALLO – RJ - 24/12/2017 

 

CANOA - 15 TIROS - FORTALEZA – CE - 18/07/2017 

 

Na noite do último domingo 17, mais uma travesti foi brutalmente assassinada em Fortaleza. Canoa foi agredida por dois homens, que chegaram em uma 

moto e ao cair no chão foi covardemente alvejada por vários disparos de arma de fogo na cabeça, em ter nenhuma chance de reação. As evidências 

apontam para crime de ódio motivado por transfobia, os moradores da região que conheciam Canoa, afirmam que ela não tinha envolvimento com drogas 

ou com a criminalidade. 

 

http://www.portalonix.com.br/transfobia-travesti-e-covardemente-assassinada-em-fortaleza/  

http://www.portaldolitoralpb.com.br/familia-encontra-dificuldades-para-trazer-a-paraiba-corpo-de-travesti-que-morreu-em-voo-para-paris/
http://www.calilanoticias.com/2017/12/travesti-e-encontrada-morta-a-golpes-de-vidro-de-garrafa-as-margens-da-ba-120-entre-santaluz-e-valente.html
http://www.portalonix.com.br/transfobia-travesti-e-covardemente-assassinada-em-fortaleza/


ROSE - PAULADAS - JOÃO PESSOA – PB - 17/12/2017 

 

Uma travesti foi encontrada morta, num prédio abandonado, na Avenida Argemiro de Figueiredo, no Bessa. A vítima foi encontrada por pessoas que 

passavam pelo local e acionaram a polícia. No prédio, é possível ver muito sangue espalhado, além de pedaços de madeira sujos de sangue, provavelmente 

utilizados para matar a vítima, já que ainda não foram encontrados cortes de arma branca ou perfurações feitas a bala. 

 

http://www2.pbagora.com.br/noticia/policial/20171217121751/corpo-de-travesti-e-encontrado-em-avenida-da-orla-e-jovem-e-morto-ao-sair-de-show-em-

jp 

 

LARISSA PAIVA - 25 ANOS - PAULADAS - SÃO PAULO – SP - 17/12/2017 

 

Vítima foi morta a pauladas por quatro pessoas na Zona Norte de São Paulo, dentro de um hotel da Rua Voluntários da Pátria. Um funcionário ouviu “fortes 

estrondos” vindos da garagem do estabelecimento e, ao descer para ver o que acontecia, encontrou a vítima caída, já sem vida, após ser atacada por quatro 

pessoas armadas com vigas de madeira.  

 

https://homofobiamata.wordpress.com/2017/12/17/larissa-m-da-silva-25-anos-prof-sexo-pauladas-dhpp-sp-sao-paulo/ 

 

KEBECA G. DE SOUZA - 33 ANOS - TIROS - GURUPI – TO - 16/12/2017 

 

Dois homens são os responsáveis pela morte da cabelereira, em Gurupi, no Sul de Tocantins. Os dois autores do crime chegaram em uma moto, se 

aproximaram da vítima e atiraram no tórax dela. Os dois fugiram depois dos disparos. A vítima, que chegou a ser socorrida, não resistiu aos ferimentos e 

ninguém foi preso até o momento. 

 

https://homofobiamata.wordpress.com/2017/12/16/kebeca-g-de-souza-cabeleireira-33-anos-tiros-to-gurupi/ 

 

MARQUETE F. C. DE LIMA - 20 ANOS - ALTINHO – PE - 13/12/2017 

 

Marquete foi encontrada morta em um açude, no agreste de Pernambuco. O corpo estava com os pés amarrados a uma pedra, boiando no rio Una, e estava 

despido com um arame farpado envolto no pescoço. Um dos suspeitos foi detido, e outros dois estão sendo procurados. Acredita-se que depois de ter sido 

http://www2.pbagora.com.br/noticia/policial/20171217121751/corpo-de-travesti-e-encontrado-em-avenida-da-orla-e-jovem-e-morto-ao-sair-de-show-em-jp
http://www2.pbagora.com.br/noticia/policial/20171217121751/corpo-de-travesti-e-encontrado-em-avenida-da-orla-e-jovem-e-morto-ao-sair-de-show-em-jp
https://homofobiamata.wordpress.com/2017/12/17/larissa-m-da-silva-25-anos-prof-sexo-pauladas-dhpp-sp-sao-paulo/
https://homofobiamata.wordpress.com/2017/12/16/kebeca-g-de-souza-cabeleireira-33-anos-tiros-to-gurupi/


presa a pedra, foi assassinada e jogada no leito do rio que corta a cidade, crime que chocou a população de Altinho. 

 

https://homofobiamata.wordpress.com/2017/12/13/marquete-f-c-de-lima-29-anos-pe-altinho/ 

 

LUNA SHINE - 27 ANOS - FACADAS - VIANA – ES - 11/12/2017 

 

Uma travesti de 27 anos foi assassinada no bairro Soteco, em Viana. Segundo testemunhas, Luna Shine atendeu um cliente na casa onde morava por volta 

das 6h. Na hora de pagar pelo programa, o homem falou que não tinha dinheiro. Ele deixou o som do carro, o celular e o relógio dele com ela e disse que iria 

sair para conseguir o valor do pagamento. Quando retornou à casa, voltou com um outro homem. Nesse momento, o cliente já teria partido para cima de 

Luna a atacando com facadas.   

 

https://www.gazetaonline.com.br/noticias/policia/2017/12/travesti-e-assassinada-a-facadas-em-viana-1014110652.html 

 

LUANY AQUAMARINE - ESPANCAMENTO - RIO DE JANEIRO – RJ - 09/12/2017 

 

Luany, moradora da maré, estava atrás do stop time, onde exercia seu trabalho de acompanhante, quando de repete um carro com vários homens, 

desceram do carro e covardemente, brutalmente espancaram ela batendo na cabeça, chutes, socos, pauladas etc, deixando a vítima sem movimentação 

corporal, onde ficou estirada no chão por um bom tempo esperando a ambulância. Foi levada para o hospital, onde ficou internada durante essa semana, e 

no dia 09/12 não resistiu aos ferimentos chegando ao óbito.  

 

https://www.facebook.com/GrupoConexaoG/photos/a.642028729185043.1073741826.297647910289795/1506857832702124/?type=3&theater 

 

SABRINA - A ESCLARECER - UBERABA – MG - 07/12/2017 

 

O corpo de uma travesti foi encontrado em um barraco próximo ao shopping Uberaba, local conhecido como ponto de usuários de drogas, a perícia foi 

acionada e ainda não há confirmação da causa da morte e não há mais informações até o momento. 

 

https://homofobiamata.wordpress.com/2017/12/07/sabrina-a-esclarecer-mg-uberaba/ 

 

https://homofobiamata.wordpress.com/2017/12/13/marquete-f-c-de-lima-29-anos-pe-altinho/
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/policia/2017/12/travesti-e-assassinada-a-facadas-em-viana-1014110652.html
https://www.facebook.com/GrupoConexaoG/photos/a.642028729185043.1073741826.297647910289795/1506857832702124/?type=3&theater
https://homofobiamata.wordpress.com/2017/12/07/sabrina-a-esclarecer-mg-uberaba/


JÉSSICA DIMY - 23 ANOS - RIO DE JANEIRO – RJ - 07/12/2017 

 

Após quase cinco meses de sofrer um ataque transfóbico e ter 50% do corpo queimado, a travesti Jéssica Dimy morreu nesta quinta-feira (07) aos 23 anos. 

Jéssica trabalhava como profissional do sexo e foi violentada por um cliente. Fábio Barreto da Silva, de 23 ano, a asfixiou e ateou fogo no quarto e no lençol 

em que a vítima estava, trancando a porta. Foram outros hóspedes que viram a fumaça nos corredores e chamaram a polícia.  

http://www.nlucon.com/2017/12/travesti-jessica-dimy-que-teve-50-do.html 

 

KYARA BARBOSA - 23 ANOS - SUICÍDIO - MORADA NOVA – CE - 04/12/2017 

 

Kyara Baborsa morreu nesta segunda-feira (04) aos 23 anos, na Morada Nova, Ceará. De acordo com amigos, ela enfrentava uma forte depressão, chegou a 

escrever algumas mensagens sobre a difícil vida de uma travesti brasileira e cometeu suicídio. Ela era militante, filiada do PSOL Ceará e demonstrava muita 

habilidade com a escrita.   

http://www.nlucon.com/2017/12/militante-kyara-barbosa-da-adeus-aos-23.html 

 

JÚLIA VOLP - 20 ANOS - FERIMENTO NO PEITO - FLORIANÓPOLIS – SC - 04/12/2017 

 

A moradora de Criciúma e transexual Júlia Volp, de 20 anos, foi encontrada morta com um ferimento no peito, atrás da subestação da Celesc do Bairro 

Ingleses, no Norte da Ilha, em Florianópolis. Ela estava desaparecida desde a última quinta-feira, depois de ter ido à capital catarinense para trabalhar.  

 

http://www.clicatribuna.com/noticia/seguranca/jovem-transexual-e-encontrada-morta-20835 

 

ANDRESSA XODA - 24 ANOS - PAULADAS E TIROS- SALVADOR – BA - 03/12/2017 

 

Xoda de 24 anos foi encontrada morta na noite deste sábado (02), no Alto da Cebola, bairro de Jardim Cajazeiras, divisa com Pau da Lima. O crime 

aconteceu na Avenida Gal Costa, próximo a rua do Ouro, por volta das 19h30. A vítima foi atingida por tiros nas costas e na cabeça.  

 

https://informebaiano.com.br/54287/manchetes/homossexual-assassinado-tiros-na-avenida-gal-costa 

 

 

http://www.nlucon.com/2017/12/travesti-jessica-dimy-que-teve-50-do.html
http://www.nlucon.com/2017/12/militante-kyara-barbosa-da-adeus-aos-23.html
http://www.clicatribuna.com/noticia/seguranca/jovem-transexual-e-encontrada-morta-20835
https://informebaiano.com.br/54287/manchetes/homossexual-assassinado-tiros-na-avenida-gal-costa


EDUARDA - TIROS - PORTO SEGURO – BA - 03/12/2017 

 

A vítima foi assassinada na madrugada do dia 03, na região da Orla Norte de Porto Seguro - BA. Segundo a polícia, a vítima foi atingida com um tiro no rosto. 

O crime ocorreu nas proximidades de uma empresa de segurança, mas não local ninguém quis testemunhar. O corpo foi encaminhado para o IML e segue 

sem identificação. 

 

http://radar64.com/noticia/travesti-e-morta-a-tiros-na-regiao-da-orla-norte-de-porto-seguro_37322.html 

 

MILENA - GOLPES DE FACA E PEDRADAS - ARAPIRACA – AL - 01/12/2017 

 

Um corpo foi encontrado por populares, na manhã desta sexta-feira (dia 1º), ao lado de um muro da Rua Antônio Evangelista, bairro Jardim Tropical, em 

Arapiraca. O corpo está de bruços com suspeita de trauma na cabeça, aparentemente com golpes de arma branca ou pedradas.  De acordo com 

informações colhidas no local, a vítima foi identificada como Milena, uma transexual natural de Coruripe. Outra transexual amiga da vítima afirma que ela 

não tem nenhum parente em Arapiraca, e trabalhava como prostituta. 

http://www.jaenoticia.com.br/noticia/48290/Transexual-natural-de-Coruripe-e-encontrada-morta-no-bairro-Jardim-Tropical-em-Arapiraca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://radar64.com/noticia/travesti-e-morta-a-tiros-na-regiao-da-orla-norte-de-porto-seguro_37322.html
http://www.jaenoticia.com.br/noticia/48290/Transexual-natural-de-Coruripe-e-encontrada-morta-no-bairro-Jardim-Tropical-em-Arapiraca


TENTATIVAS DE HOMICÍDIO 
 

01 - Travesti sofre tentativa de homicídio com pauladas 

Wanderlândia - TO - 05/01/2017 

http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2017/01/suspeitos-de-agredir-travesti-com-pauladas-sao-identificados-pela-policia.html  

 

02 - Travesti sofre tentativa de homicídio pelo companheiro com marteladas 

Gravataí - RS - 06/01/2017 

Fonte: Mundo T-Girl  

 

03 - Travesti leva golpes de enxada no seu local de trabalho por causa de sua identidade de gênero 

Rio de Janeiro - RJ - 11/01/2017 

Fonte: Facebook/Quiteria Fernandes 

 

04 - Travesti se joga na frente de ônibus 

Curitiba - PR - 19/01/2017 

http://arede.info/cotidiano/141791/travesti-se-joga-na-frente-de-onibus-e-fica-ferida-no-pr  

 

05/06 - Duas travestis são vítimas de disparos de arma de fogo 

Campina Grande - PB - 20/01/2017 

Fonte: http://g1.globo.com/pb/paraiba/jpb-2edicao/videos/v/travestis-sao-vitimas-de-tentativa-de-homicidio-em-campina-

grande/5581816/  

 

07 - Feita pra apanhar, boa de cuspir: a travesti, o suicídio e o prédio público 

Teresina - PI - 20/01/2017 

http://www.insurgencia.org/feita-pra-apanhar-boa-de-cuspir-a-travesti-o-suicidio-e-o-predio-publico/  

http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2017/01/suspeitos-de-agredir-travesti-com-pauladas-sao-identificados-pela-policia.html
http://arede.info/cotidiano/141791/travesti-se-joga-na-frente-de-onibus-e-fica-ferida-no-pr
http://g1.globo.com/pb/paraiba/jpb-2edicao/videos/v/travestis-sao-vitimas-de-tentativa-de-homicidio-em-campina-grande/5581816/
http://g1.globo.com/pb/paraiba/jpb-2edicao/videos/v/travestis-sao-vitimas-de-tentativa-de-homicidio-em-campina-grande/5581816/
http://www.insurgencia.org/feita-pra-apanhar-boa-de-cuspir-a-travesti-o-suicidio-e-o-predio-publico/


08 - Travesti é baleada dentro de carro após programa em Ji-Paraná 

Ji-Paraná - RO - 25/01/2017 

http://noticiageral.com/travesti-e-baleada-dentro-de-carro-apos-programa-em-ji-parana/#updateOnce  

 

09 - Transexual é baleada no abdômen em bar  

Campina Grande -  PB - 16/01/2017 

http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2017/01/transexual-e-baleada-enquanto-bebia-com-amigos-em-campina-

grande.html?utm_source=facebook&utm_medium=share-bar-desktop&utm_campaign=share-bar  

 

10 - Travesti sofre tentativa de homicídio com tiro no rosto 

Carpina - PE - 25/01/2017 

http://www.avozdavitoria.com/travesti-sofre-tentativa-de-homicidio-em-carpina/    

 

11/12 -Duas travestis são vítima de tentativa de homicídio 

Buritis - RO - 29/01/2017 

http://www.buritisagora.com/index.php?pg=desc-noticia&id=1412  

 

13 - Transexual é agredida em via pública 

Piracicaba - SP - 31/01/2017 

http://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2017/01/ia-me-matar-diz-transexual-vitima-de-agressao-em-piracicaba-veja-

video.html?utm_source=facebook&utm_medium=share-bar-desktop&utm_campaign=share-bar  

 

14 - Travesti leva tiro  

Ponta Grossa - PR - 31/01/2017 

http://arede.info/ponta-grossa/143272/rua-do-sexo-tem-noite-com-tiro-contra-travesti-e-homem-preso  

 

 

http://noticiageral.com/travesti-e-baleada-dentro-de-carro-apos-programa-em-ji-parana/#updateOnce
http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2017/01/transexual-e-baleada-enquanto-bebia-com-amigos-em-campina-grande.html?utm_source=facebook&utm_medium=share-bar-desktop&utm_campaign=share-bar
http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2017/01/transexual-e-baleada-enquanto-bebia-com-amigos-em-campina-grande.html?utm_source=facebook&utm_medium=share-bar-desktop&utm_campaign=share-bar
http://www.avozdavitoria.com/travesti-sofre-tentativa-de-homicidio-em-carpina/
http://www.buritisagora.com/index.php?pg=desc-noticia&id=1412
http://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2017/01/ia-me-matar-diz-transexual-vitima-de-agressao-em-piracicaba-veja-video.html?utm_source=facebook&utm_medium=share-bar-desktop&utm_campaign=share-bar
http://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2017/01/ia-me-matar-diz-transexual-vitima-de-agressao-em-piracicaba-veja-video.html?utm_source=facebook&utm_medium=share-bar-desktop&utm_campaign=share-bar
http://arede.info/ponta-grossa/143272/rua-do-sexo-tem-noite-com-tiro-contra-travesti-e-homem-preso


15 - Travesti tem corpo incendiado 

Vila Velha - ES - 01/02/2017 

http://portalguandu.com.br/noticia/55537/travesti-se-joga-no-mar-apos-ter-corpo-incendiado-em-vila-velha    

 

16 - Travesti é assaltada e esfaqueada no Cidade Alta 

Bento Gonçalves - RJ - 03/02/2017 

 http://www.noticiasdebento.com.br/3/travesti-e-assaltado-e-esfaqueado-no-cidade-alta/1539  

 

17 - Travesti é espancada por 20 homens e encontra-se em estado grave 

Fortaleza - CE - 12/02/2017 

http://www.opovo.com.br/jornal/cotidiano/2017/02/travesti-e-agredida-no-pre-carnaval-e-esta-em-estado-grave.html    

 

18 - Travesti é espancada na Zona Oeste de Londrina 

Londrina - PR - 20/02/2017 

http://www.tarobalondrina.com.br/secoes/cultura/2017/02/travesti-foi-espancada-na-zona-oeste-de-londrina-2/  

 

19 - Travesti leva golpes de facão na porta de sua casa 

Penedo - AL - 06/03/2017 

http://www.alagoas24horas.com.br/1041374/travesti-sofre-tentativa-de-homicidio-na-porta-de-casa/  

 

20 - Travesti é baleada em confusão com cliente 

Campina Grande - PB -11/03/2017 

http://www.maispb.com.br/214469/travesti-e-baleada-em-confusao-com-cliente-que-nao-queria-pagar-programa.html  

 

21 - Travesti sofre tentativa de homicídio em baile GLS em Ourinhos 

Ourinhos - SP - 12/03/2017 

http://reporterourinhos.com.br/site/apos-briga-com-travesti-individuo-e-detido-apos-quebrar-aparelho-avaliado-em-r-60-mil-na-santa-

http://portalguandu.com.br/noticia/55537/travesti-se-joga-no-mar-apos-ter-corpo-incendiado-em-vila-velha
http://www.noticiasdebento.com.br/3/travesti-e-assaltado-e-esfaqueado-no-cidade-alta/1539
http://www.opovo.com.br/jornal/cotidiano/2017/02/travesti-e-agredida-no-pre-carnaval-e-esta-em-estado-grave.html
http://www.tarobalondrina.com.br/secoes/cultura/2017/02/travesti-foi-espancada-na-zona-oeste-de-londrina-2/
http://www.alagoas24horas.com.br/1041374/travesti-sofre-tentativa-de-homicidio-na-porta-de-casa/
http://www.maispb.com.br/214469/travesti-e-baleada-em-confusao-com-cliente-que-nao-queria-pagar-programa.html
http://reporterourinhos.com.br/site/apos-briga-com-travesti-individuo-e-detido-apos-quebrar-aparelho-avaliado-em-r-60-mil-na-santa-casa-de-ourinhos/


casa-de-ourinhos/  

 

22 - Travesti é esfaqueada em Ponta Grossa  

Ponta Grossa - PR - 19/03/2017 

https://massanews.com/noticias/plantao/travesti-e-esfaqueada-no-centro-de-ponta-grossa-j52Oe.html    

 

23 - Travesti é espancada e leva facadas em Morrinhos  

Morrinhos - CE - 20/03/2017 

http://www.opovo.com.br/jornal/cotidiano/2017/03/outra-travesti-e-atacada-6-sao-indiciados-pela-morte-de-dandara.html   

 

24 - Homem trans leva tiro na perna 

Fortaleza - CE - 26/03/2017 

ATRANS - CE  

 

25 - Paraguaio tenta matar travesti com facadas no pescoço e ombro em Três Lagoas  

Três Lagoas - MS - 27/03/2017 

http://www.douradosagora.com.br/noticias/cidades/paraguaio-tenta-matar-travesti-apos-programa-em-tres-lagoas  

 

26 - Travesti é esfaqueada no centro de Ponta Grossa  

Ponta Grossa - PR - 02/04/2017 

http://arede.info/ponta-grossa/151227/travesti-e-esfaqueada-no-centro-de-ponta-grossa   

 

27 - Travesti é esfaqueada em Belo Horizonte 

Belo Horizonte - MG - 06/04/2017 

Fonte: Dalcira Ferrão 

 

 

http://reporterourinhos.com.br/site/apos-briga-com-travesti-individuo-e-detido-apos-quebrar-aparelho-avaliado-em-r-60-mil-na-santa-casa-de-ourinhos/
https://massanews.com/noticias/plantao/travesti-e-esfaqueada-no-centro-de-ponta-grossa-j52Oe.html
http://www.opovo.com.br/jornal/cotidiano/2017/03/outra-travesti-e-atacada-6-sao-indiciados-pela-morte-de-dandara.html
http://www.douradosagora.com.br/noticias/cidades/paraguaio-tenta-matar-travesti-apos-programa-em-tres-lagoas
http://arede.info/ponta-grossa/151227/travesti-e-esfaqueada-no-centro-de-ponta-grossa


28 - Travesti baleada em Recife - PE 

Recife - PE - 07/04/2017 

Fonte: Heymilly Maynard   

 

29 - Jovem tenta atropelar travestis e causa morte de motoqueiro 

Fortaleza - CE - 07/04/2017 

http://www.noticiasdepentecoste.com/2017/05/assassinato-filmado-jovem-tenta.html?m=0    

 

30 - Travesti é jogada da janela de seu apartamento (Rafaela Ferreira - Miss Mato Grosso do Sul) 

Paris - França - 11/04/2017   

Fonte: Lorena Bessa 

 

31 - Travesti é esfaqueada junto de seu namorado dentro de casa 

Igarapé Grande - MA - 23/04/2017 

http://www.carlinhosfilho.com.br/2017/04/mais-informacoes-sobre-dupla-tentativa.html   

 

32 - Travesti é covardemente espancada 

Manaus - AM - 30/04/2017 

Fonte: Rede Trans Brasil/Joyce Lorane   

 

33 - Transexual do PSOL fica tetraplégica após sofrer tentativa de homicídio 

Irecê - BA - 02/05/2017 

 http://www.tribunadabahia.com.br/2017/05/02/transexual-do-psol-fica-tetraplegica-apos-sofrer-tentativa-de-homicidio    

 

34 - Travesti é baleada por taxista 

Itapetininga - SP - 18/05/2017 

http://www.emtempo.com.br/travesti-e-baleada-por-taxista-ao-cobrar-programa/  

http://www.noticiasdepentecoste.com/2017/05/assassinato-filmado-jovem-tenta.html?m=0
http://www.carlinhosfilho.com.br/2017/04/mais-informacoes-sobre-dupla-tentativa.html
http://www.tribunadabahia.com.br/2017/05/02/transexual-do-psol-fica-tetraplegica-apos-sofrer-tentativa-de-homicidio
http://www.emtempo.com.br/travesti-e-baleada-por-taxista-ao-cobrar-programa/


35 - Travesti é baleada na boca 

Umuarama - PR - 03/06/2017 

http://www.portalguaira.com/umuarama-travesti-e-baleada-na-boca-na-rua-antonio-ostrenski/    

 

36 - Travesti é baleada próximo ao Museu de Arte da Pampulha 

Belo Horizonte - MG - 22/06/2017 

http://www.otempo.com.br/cidades/travesti-%C3%A9-baleada-pr%C3%B3ximo-ao-museu-de-arte-da-pampulha-1.1488567   

 

37 - Travesti é esfaqueada e agredida por quatro homens no Clima Bom 

Maceió - AL - 26/06/2017 

http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/policia/video-travesti-e-esfaqueado-e-agredido-por-quatro-homens-no-clima-

bom/?cHash=f5f42c76c80e977f64eb0f89c5818e87  

 

38 - Travesti sofre queimaduras de 3º grau após homens atearem fogo em seu corpo 

São José do Rio Preto - SP - 26/06/2017 

http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/travesti-sofre-queimaduras-de-3-grau-apos-homens-atearem-fogo-

em-seu-corpo.ghtml  

 

39 - Rebecka, baleada no Parque Santo Amaro em Fortaleza - CE 

Fortaleza - CE - 04/07/2017 

Fonte: Samilla Aires   

 

40 - Travesti é atingida por disparos na porta de residência no Piauí 

Teresina - PI - 10/07/2017 

http://portalr10.com/noticias/travesti-e-atingida-por-disparos-na-porta-de-residencia-no-piaui/    

 

 

http://www.portalguaira.com/umuarama-travesti-e-baleada-na-boca-na-rua-antonio-ostrenski/
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http://portalr10.com/noticias/travesti-e-atingida-por-disparos-na-porta-de-residencia-no-piaui/


41 - Travesti leva três facadas após programa no centro de Balneário Camboriú 

Balneário Camboriú - SC - 12/07/2017 

http://www.clickcamboriu.com.br/policia/2017/07/travesti-leva-tres-facadas-apos-programa-na-rua-3650-170533.html   

 

42 - Travesti sofre tentativa de homicídio em Rio Preto 

São José do Rio Preto - SP - 15/07/2017 

https://dhojeinterior.com.br/travesti-sofre-tentativa-de-homicidio-em-rio-preto/   

 

43 - Travesti é encontrada amarrada e com parte do corpo queimado em hotel do Alcântara 

São Gonçalo - RJ - 28/07/2017 

http://www.ogoncalense.com/noticia/4089/travesti-e-encontrada-amarrada-e-com-parte-do-corpo-queimado-em-hotel-do-alcantara.html    

 

44 - Travesti é vitima de tentativa de homicídio na Sabiaguaba  

Fortaleza - CE - 04/08/2017 

http://aranews.com.br/portal/index.php/regional/1094-travesti-vitima-de-tentativa-de-assassinato-na-sabiaguaba  

 

45 - Travesti foi alvejada por vários tiros na zona norte de Natal 

Natal - RN - 11/08/2017 

https://www.facebook.com/noticiasnofaceoficiall/photos/a.250754081961993.1073741828.250710601966341/479153369122062/?type=3

&theater  

 

46 - Transgênero é internado em coma após ataque transfóbico no Rio 

Rio de Janeiro - RJ - 12/08/2017 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/transgenero-e-internada-em-coma-apos-ataque-homofobico-no-

rio.ghtml?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=g1 

 

 

http://www.clickcamboriu.com.br/policia/2017/07/travesti-leva-tres-facadas-apos-programa-na-rua-3650-170533.html
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47 - Travesti é baleada em Cabo Frio e encontra-se em estado grave 

Cabo Frio - RJ - 15/09/2017 

https://observatoriog.bol.uol.com.br/noticias/2017/09/travesti-e-baleada-na-regiao-dos-lagos-no-rio-de-janeiro  

 

48 - Travesti é socorrido pelos Bombeiros em estado grave depois de agredido a pedras por três homens 

Patrocínio - MG - 16/09/2017 

https://patrocinioonline.com.br/noticia/travesti-e-socorrido-pelos-bombeiros-em-estado-grave-depois-de-agredido-a-pedras-por-tres-

homens-20396.html  

 

49 - Transexual é agredida e tem o rosto desfigurado 

Araruama - RJ - 01/10/2017 

https://www.facebook.com/vanderley.duarte.7/posts/957108121096601  

 

50 - Travesti é agredida e atropelada em Maringá 

Maringá - PR - 05/10/2017 

https://www.plantaomaringa.com/noticias/512/travesti-e-agredido-e-atropelado-em-maringa/   

 

51- Travesti é baleada por cliente após programa no "Zero", em VG 

Várzea Grande - MT - 11/10/2017 

http://www.folhamax.com.br/policia/travesti-e-baleada-por-cliente-apos-programa-no-zero-em-vg/141560  

 

52 - Travesti é jogada de carro em Curitiba - PR 

Curitiba - PR - 16/10/2017 

https://massanews.com/blogs/policial/plantao-190/travesti-e-jogada-de-carro-no-uberaba-qob9b.html  
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53 - Travesti leva tiro na virilha em Salvador 

Salvador - BA - 16/10/2017 

Fonte: Milena Passos   

 

54 - Homem estupra travesti deficiente e usa muleta para quebrar braço da vítima 

Alto Taquari - MT - 26/10/2017 

http://hipernoticias.com.br/policia/homem-estupra-travesti-deficiente-e-usa-muleta-para-quebrar-braco-da-vitima/83724    

 

55 - Travesti, morador de rua, fica em estado grave após sofrer espancamento 

Vilhena - RO - 07/11/2017 

http://www.rondoniaovivo.com/interior/vilhena/noticia/na-capital-travesti-morador-de-rua-fica-em-estado-grave-apos-sofrer-

espancamento/190147  

 

56 - Travesti cobra por programa e é baleada na Zona Norte do Recife 

Recife - PE - 07/11/2017 

http://tvjornal.ne10.uol.com.br/noticia/ultimas/2017/11/07/travesti-cobra-por-programa-e-e-baleada-na-zona-norte-do-recife-35281.php  

 

57 - Travesti é espancada por grupo e tem perna e braço quebrados em MT: 'Me xingaram de veado' 

Sinop - MT - 11/11/2017 

https://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/travesti-e-espancada-por-grupo-e-tem-perna-e-braco-quebrados-em-mt-me-xingaram-de-

veado.ghtml   

 

58 - Travesti sofre tentativa de homicídio na BR-101, em Alagoinhas  

Alagoinhas - BA - 06/12/2017 

http://www.portalalagoinhasnews.com.br/2017/12/travesti-sofre-tentativa-de-homicidio.html  
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VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS 

 
01 - Travesti é expulsa de igreja  

Fortaleza - CE - 03/01/2017 

Fonte: Mundo T-Girl 

 

02 - Ariadna é alvo de ataques no site ego.globo 

São Paulo - SP - 04/01/2017 

Fonte: http://ego.globo.com/criancas/noticia/2017/01/ex-bbb-ariadna-brinca-de-amamentar-crianca-e-diz-ja-estou-treinando.html  

 

03 - Travesti denuncia ameaça de morte 

Teresina - PI - 06/01/2017 

http://www.oitomeia.com.br/noticias/2017/01/06/travesti-denuncia-ameaca-de-morte-de-ex-cliente-apos-repercussao-de-pichacao-nazista/  

 

04 - Travesti é assaltada por cliente 

Praia Grande - SP - 10/01/2017 

http://www.metropoles.com/sai-do-serio/ta-bombando/travesti-furtada-por-cliente-em-motel-se-vinga-postando-fotos-na-web    

 

05 - Mãe defende filho exposto na web por travesti: "Achou que era mulher" 

Praia Grande - SP - 12/01/2017 

http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2017/01/familia-defende-jovem-exposto-na-web-por-travesti-achou-que-era-mulher.html  

 

06 - Travesti sofre tentativa de roubo e é agredida 

Patos de Minas - MG - 14/01/2017 

https://www.patoshoje.com.br/noticia/homem-vai-parar-na-delegacia-apos-marcar-programa-sexual-com-travesti-em-patos-de-minas-31997.html  
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http://www.metropoles.com/sai-do-serio/ta-bombando/travesti-furtada-por-cliente-em-motel-se-vinga-postando-fotos-na-web
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2017/01/familia-defende-jovem-exposto-na-web-por-travesti-achou-que-era-mulher.html
https://www.patoshoje.com.br/noticia/homem-vai-parar-na-delegacia-apos-marcar-programa-sexual-com-travesti-em-patos-de-minas-31997.html


07 - Travesti morta em acidente de carro é notificada como TRAVECO pela imprensa 

Santa Barbara do Sul - RS - 19/01/2017 

Fonte: Luana de Jesus e Marcelly Malta  

 

08 - Travesti recebe tiro de chumbinho por adolescente 

São José - SC - 20/01/2017 

Fonte: Luana de Jesus 

 

09 - Travesti é assaltada e agredida por grupo de homens 

São José - SC - 20/01/2017 

Fonte: Luana de Jesus 

 

10 - Há mais um mês família tenta localizar travesti enterrada como indigente 

Manaus - AM - 24/01/2017 

http://oglobo.globo.com/rio/ha-mais-de-um-mes-familia-tenta-localizar-travesti-enterrada-como-indigente-20817466  

 

11 - Homem é preso por suspeita de roubar e agredir travesti após desacordo de pagamento em Uberlândia 

Uberlândia - MG - 24/01/2017 

http://v9vitoriosa.com.br/policia/homem-e-preso-por-suspeita-de-roubar-e-agredir-travesti-apos-desacordo-de-pagamento-em-uberlandia/  

 

12 - Após enganar travestis, homem atropela idoso e é preso 

Uberaba - MG - 27/01/2017 

http://www.jmonline.com.br/novo/?noticias,5,pol%CDcia,134943    

 

13 - Travesti é expulsa de vagão rosa em Recife 

Recife - PE - 27/01/2017  

http://www.nlucon.com/2017/02/apos-travesti-ser-expulsa-do-vagao-rosa.html   
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14 - Transexual é espancada em ponto de ônibus 

Piracicaba - SP - 27/01/2017 

http://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2017/01/transexual-e-espancada-em-ponto-de-onibus-da-regiao-central-de-piracicaba.html  

 

15 - Briga entre travestis, termina com uma ferida 

Cabo Frio - RJ - 30/01/2017 

http://www.fiquebeminformado.com.br/2017/01/briga-de-travestis-termina-com-um.html  

 

16 - Travesti é condenada por mostrar os seios em rodoviária de Brasília 

Brasília - DF - 01/02/2017 

http://www.metropoles.com/distrito-federal/justica-distrito-federal/travesti-e-condenada-por-mostrar-seios-em-rodoviaria-de-brasilia  

 

17 - Travesti do Acre está desaparecida há mais de um mês 

Rio Branco - AC - 01/02/2017 

http://afolhadoacre.com.br/policia/travesti-acreano-que-mora-em-brasilia-esta-desaparecido-ha-mais-de-um-mes/  

 

18 - Briga por ponto de prostituição, envolve travesti adolescente de 17 anos 

Campo Grande - MS - 03/02/2017 

http://www.portaldoconesul.com.br/ler.php?id=17063   

 

19 - Transexual sofre transfobia institucional no Shopping Tudo Aqui no Instituto de Identificação Civil 

Porto Velho - RO - 13/02/2017 

Fonte: Adailton Almeida Barros  

 

20 - Após pedir para mudar de nome em email e crachá, funcionária trans é demitida da TIM 

Santo André - SP - 16/02/2017 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/brasil/2017/02/16/interna_brasil,689670/apos-pedir-para-mudar-e-mail-e-cracha-funcionaria-

trans-e-demitida-da.shtml  
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21 - Homem trans não consegue trabalhar e estudar por causa do nome  

Manaus - AM - 17/02/2017 

http://www.acritica.com/channels/manaus/news/homem-trans-diz-que-nao-consegue-trabalhar-por-causa-de-seu-nome  

 

22 - Travestis são ofendidas dentro do Supermercado Valor 

Uberlândia - MG - 18/02/2017 

Fonte: https://www.facebook.com/nerdicemodeon/posts/1302881156444057:0?pnref=story.unseen-section    

 

23 - Travesti não pode retificar seu nome pela falta de quitação de dívidas 

Porto Alegre- RS - 20/02/2017 

http://www.conjur.com.br/2017-fev-20/travesti-nao-mudar-nome-provar-quitacao-dividas  

 

24 - Travesti é vítima de violência doméstica 

Belém - PA - 20/02/2017 

http://www.ormnews.com.br/noticia/para-tem-primeiro-caso-de-violencia-domestica-homoafetiva  

 

25 - Travesti ameaça se jogar de torre após briga com namorado 

São Miguel do Guaporé - RO - 20/02/2017 

http://www.jornalcorreiodovale.com.br/noticia/atualizada-sao-miguel-do-guapore-travesti-ameaca-se-jogar-de-torre-apos-briga-com-

namorado,noticiageral,14072.html  

 

26 - Homem trans é agredido em bloco de carnaval de São Paulo 

São Paulo - SP - 26/02/2017 

http://www.nlucon.com/2017/02/mulher-cis-e-assediada-e-homem-trans-e.html  

 

27 - Travesti é assalta e espancada na rua  

Coronel Fabriciano - MG - 04/03/2017 

http://www.diariodoaco.com.br/ler_noticia.php?id=48465&t=travesti-e-assaltada-em-coronel-fabriciano  
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28 - Desacordo comercial com travesti termina em delegacia 

Maringá -PR - 07/03/2017 

https://www.facebook.com/maringanahora/videos/1904169573201091/  

 

29 - Mulher trans tem seus direitos negados por médico 

Rio de Janeiro - RJ - 08/03/2017 

http://www.nlucon.com/2017/03/medico-se-negou-respeitar-minha.html  

 

30 - Marca de cosméticos faz propaganda transfóbica no Dia Internacional da Mulher 

São Paulo - SP - 08/03/2017 

http://www.nlucon.com/2017/03/marca-de-cosmeticos-faz-propaganda.html    

 

31 - Travesti é assaltada junto a cliente em Botucatu - SP 

Botucatu - SP - 10/03/2017 

http://agencia14news.com.br/colunistas/travesti-e-assaltado-junto-com-cliente-em-botucatu  

 

32 - Internado há 10 dias no Hospital Geral do Estado, homem trans denuncia transfobia 

Salvador - BA - 12/03/2017 

http://www.correio24horas.com.br/detalhe/salvador/noticia/discriminacao-no-hge-rapaz-internado-ha-10-dias-sofre-com-

transfobia/?cHash=7f42c1153e90bf56fc809974e37918d4    

 

33 - Segurança xinga e expulsa travestis em shopping de Manaus 

Manaus - AM - 17/03/2017  

http://www.portaldoholanda.com.br/policial/seguranca-xinga-e-expulsa-travestis-em-shopping-de-manaus  

 

34 - Travesti é agredida por cliente que se negou a pagar o programa 

17/03/2017 - Palhoça - SC 

http://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/travesti-e-agredida-na-manha-desta-sexta-feira-em-palhoca   
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35 - Transexual brasileira é presa na Itália em cela masculina 

Brindisi - Itália - 18/03/2017 

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2017/03/18/detencao-de-trans-brasileira-causa-polemica-na-italia.htm  

 

36 - Por desacordo comercial travesti é agredida por cliente 

Rio Verde - GO - 23/03/2017 

http://patrulharv.com.br/?p=6175   

 

37 - Travesti é agredido por guardas municipais em praia de Copacabana 

Rio de Janeiro - RJ - 23/03/2017 

http://videos.band.uol.com.br/programa.asp?e=noticias&pr=brasil-

urgente&v=14901925&fb_action_ids=10202552135998733&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B1471333176

428037%5D&action_type_map=%5B%22og.likes%22%5D&action_ref_map  

 

38 - Travesti é agredida e ameaçada de morte  

Dourados - MT - 26/03/2017  

http://jornaldoconesul.com.br/ler.php?id=12723   

 

39 - Travesti é acusada de roubar caldo de carne em supermercado e é revistada 

Uberlândia - MG - 26/03/2017 

ONG Triângulo Trans 

 

40 - Taxista se nega fazer corrida pelo fato da cliente ser travesti 

Rio Verde - GO - 26/03/2017  

http://sousafilhonoticias.blogspot.com.br/2017/03/travesti-se-desentende-com-taxista-e.html  

 

41 - Funcionário público sai com travestis e não paga o programa 

Guarapuava - PR - 28/03/2017 

http://www.lobonoticias.com.br/2017/03/guarapuava-funcionario-publico-de-foz.html  
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42 - Funcionários do Espaço Cultural de BH aborda travestis dentro do banheiro feminino 

Belo Horizonte - MG - 31/03/2017  

http://bhaz.com.br/2017/04/01/espaco-cultural-travestis-no-banheiro-feminino/   

 

43 - Jornal 24 Horas News divulga assassinato de travesti como "Virou Purpurina". 

Mato Grosso - 07/04/2017  

http://www.24horasnews.com.br/    

 

44 - Desacordo por programa faz travesti e cliente brigarem 

Várzea Grande - 09/04/2017  

http://www.gazetadigital.com.br/conteudo/show/secao/3/og/1/materia/507200/t/homem-nao-paga-travesti-e-caso-termina-na-delegacia  

 

45 - Briga de travestis e mototaxistas terminam em delegacia 

Brasil Novo - PA - 10/04/2017 

https://bnnoticia.blogspot.com.br/2017/04/em-altamira-briga-entre-travestis-e.html  

 

46 - Desacordo por programa faz travesti e cliente brigarem  

Várzea Grande - MT - 18/04/2017 

http://circuitomt.com.br/editorias/policia/108144-travesti-bate-e-toma-celular-de-cliente-por-nao-pagar-a-conta.html  

 

47 - Travesti vítima de tráfico é resgatada 

Interior do Paraná - 19/04/2017 

http://www.goionews.com.br/noticia/2017/04/19/3119/travesti-vitima-de-trafico-humano-e-resgatada-em-cidade-do-interior/74025/   

 

48 - Travesti é estuprada por dois policiais militares dentro de presídio  

Porto Alegre - RS - 29/04/2017 

http://www.correiodopovo.com.br/Noticias/Policia/2017/04/616447/Detento-registra-queixa-de-estupro-contra-PMs-dentro-do-Presidio-Central    
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49 - Travesti é agredida e estuprada 

Santos - SP - 11/05/2017 

http://www.diariodolitoral.com.br/policia/travesti-e-agredida-e-estuprada-em-sao-vicente/99042/    

 

50 - Sequestro e internação ilegal transexual pela família e é agredida por enfermeiros 

São Gonçalo - RJ - 11/05/2017 

http://www.noticiario-periferico.com/2017/05/sequestro-e-internacao-ilegal-de.html?spref=fb&m=1#.WRudHWjyvIV    

 

51 - Homem é detido suspeito de agredir e roubar travesti 

São Carlos - SP - 14/05/2017 

http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/homem-e-detido-suspeito-de-agredir-e-roubar-travesti-durante-

encontro.ghtml?utm_source=facebook&utm_medium=share-bar-smart&utm_campaign=share-bar   

 

52 - Indivíduo briga com a esposa, contrata travesti e assalta  

São Carlos - SP - 14/05/2017 

http://comandovp190.com.br/individuo-briga-com-esposa-contrata-travesti-para-sexo-e-acaba-detido-pela-pm/  

 

53 - Humilhada, transexual é impedida de abrir crediário nas Casas Pernambucanas com o nome social 

São Carlos - SP - 17/05/2017 

http://www.superpride.com.br/2017/05/humilhada-diz-transexual-impedida-de-abrir-crediario-nas-lojas-pernambucanas-com-nome-social.html    

 

54 - Trans é expulsa de Uber em São Gonçalo - RJ 

São Gonçalo - RJ - 23/05/2017 

http://www.osaogoncalo.com.br/geral/24903/trans-e-expulsa-de-uber-em-sg    

 

55 - Transexual tem seu nome desrespeitado por técnico de enfermagem da UPA de Divinópolis - MG 

Divinópolis - MG - 27/05/2017 

Fonte: Yascarah/Grupo Rede Trans Brasil   

 

http://www.diariodolitoral.com.br/policia/travesti-e-agredida-e-estuprada-em-sao-vicente/99042/
http://www.noticiario-periferico.com/2017/05/sequestro-e-internacao-ilegal-de.html?spref=fb&m=1#.WRudHWjyvIV
http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/homem-e-detido-suspeito-de-agredir-e-roubar-travesti-durante-encontro.ghtml?utm_source=facebook&utm_medium=share-bar-smart&utm_campaign=share-bar
http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/homem-e-detido-suspeito-de-agredir-e-roubar-travesti-durante-encontro.ghtml?utm_source=facebook&utm_medium=share-bar-smart&utm_campaign=share-bar
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http://www.osaogoncalo.com.br/geral/24903/trans-e-expulsa-de-uber-em-sg


56 - Transexual passa por constrangimento dentro do Supermercado Extra 

Guarulhos - SP - 27/05/2017 

https://www.facebook.com/larissaamanda.rios/videos/pcb.1292564750851079/1292562977517923/?type=3&theater    

 

57 - Homem trans de 23 anos é espancado por sete agressores e obrigado a ficar nu após sair de clube em Campinas 

Campinas - SP - 01/06/2017 

http://www.nlucon.com/2017/06/homem-trans-de-23-anos-e-espancado-por.html?m=1    

 

58 - Transexual diz ter sofrido preconceito durante exame do SUS em Nazareno, MG 

Nazareno - MG - 01/06/2017 

http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/transexual-diz-ter-sofrido-preconceito-durante-exame-do-sus-em-nazareno-mg.ghtml    

 

59 - Professora é agredida na Rodoviária do Plano Piloto por ser travesti 

Brasília - DF - 02/06/2017 

http://www.jornaldebrasilia.com.br/cidades/professora-e-agredida-na-rodoviaria-do-plano-piloto-por-ser-travesti/?f    

 

60 - Servidor público transexual alega ter sido vítima de transfobia em escola de SP 

Araras - SP - 05/06/2017 

http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/servidor-publico-transexual-alega-ter-sido-vitima-de-transfobia-em-escola-de-

sp.ghtml?utm_source=facebook&utm_medium=share-bar-desktop&utm_campaign=share-bar  

 

61 - Transexual tem seu corpo exposto pelo IML de Castanhal - PA 

Castanhal - PA - 06/06/2017 

Fonte: Duda Lacerda/Rede Paraense de Pessoas Trans    

 

62 - Médico não paga programa de 'milão' e travesti procura delegacia 

Campo Grande - MS - 07/06/2017 

http://www.midiamax.com.br/policia/medico-nao-paga-programa-r-1-mil-travesti-procura-delegacia-343726    

 

https://www.facebook.com/larissaamanda.rios/videos/pcb.1292564750851079/1292562977517923/?type=3&theater
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http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/servidor-publico-transexual-alega-ter-sido-vitima-de-transfobia-em-escola-de-sp.ghtml?utm_source=facebook&utm_medium=share-bar-desktop&utm_campaign=share-bar
http://www.midiamax.com.br/policia/medico-nao-paga-programa-r-1-mil-travesti-procura-delegacia-343726


63 - Travesti é roubada e agredida após programa sexual em Mirassol 

Mirassol - SP - 23/06/2017 

http://mirassolconectada.com.br/noticias/cidades/policia/28-06-2017/travesti-e-roubada-em-mirassol/  

 

64 -  Transexual é vítima de violência, no Bairro Várzea 

Lages - SC - 26/06/2017 

http://www.clmais.com.br/informacao/106778/transexual-   

 

65 - Travestis prendem assaltante e recuperam dinheiro 

Campo Grande - MS - 29/06/2017 

http://www.diariodigital.com.br/policia/trio-de-travesti-seguem-assaltante-e-o-espanca/159797/  

 

66 - Briga entre travestis termina com uma no hospital e quatro na delegacia de Patos de Minas 

Patos de Minas - MG - 03/07/2017 

http://maktubcomunicacao.com.br/briga-entre-travestis-termina-com-uma-no-hospital-e-quatro-na-delegacia-de-patos-de-minas/   

 

67 - Travesti é agredida e assaltada 

Barretos - SP - 03/07/2017 

https://agazetadebarretos.com.br/travesti-e-agredido-e-roubado-apos-programa-sexual-na-avenida-43-2/  

 

68 - Travestis profissionais do sexo são expulsas do Itaquera por moradores 

São Paulo - SP - 06/07/2017 

Grupo Mundo T-Girl 

 

69 - Homem trans denuncia violência transfóbica dentro de ônibus em Fortaleza 

Fortaleza - CE - 06/07/2017 

http://www.nlucon.com/2017/07/homem-trans-denuncia-violencia.html  

 

 

http://mirassolconectada.com.br/noticias/cidades/policia/28-06-2017/travesti-e-roubada-em-mirassol/
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70 - Travesti denuncia cobrança por ponto de prostituição em Araraquara 

Araraquara - SP - 07/07/2017 

https://www.acidadeon.com/araraquara/cotidiano/NOT,3,7,1258728,Travesti+denuncia+cobranca+por+ponto+de+prostituicao+em+Araraquara.aspx    

 

71 - Após recusar programa com homem, travesti acaba sendo agredida 

Campo Grande - MS - 26/07/2017 

http://www.capitalnews.com.br/policia/apos-recusar-programa-com-homem-travesti-acaba-sendo-agredida/307330    

 

72 - Assessora trans tem os direitos rasgados em hospital municipal do Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro - RJ - 27/07/2017 

https://davidmirandario.com.br/2017/07/assessora-trans-tem-direitos-rasgados-em-hospital-municipal-do-rio/   

 

73 - Educadora denuncia discriminação de gênero em escola 

Alto Paraguai - MT - 27/07/2017 

http://sintep2.org.br/sintep/exibir.php?exibir=1&id_l=4942    

 

74 - Mulher travesti discute com juíza e promotor para ter nome social respeitado em audiência no ES 

Vitória - ES - 29/07/2017 

http://mantenaonline.com.br/mulher-travesti-discute-com-juiza-e-promotor-para-ter-nome-social-respeitado-em-audiencia-no-es/  

 

75 - Barbearia se recusa a atender jovem trans em Teresina 

Teresina - PI - 01/08/2017 

http://g1.globo.com/pi/piaui/pitv-2edicao/videos/t/edicoes/v/barbearia-se-recusa-a-atender-jovem-trans-em-teresina/6048670/    

 

76 - Travesti que teve a casa indenciada diz que criminosos agiram por transfobia 

Araguaína - TO - 08/08/2017 

http://www.nlucon.com/2017/08/travesti-que-teve-casa-indenciada-diz.html    

 

 

https://www.acidadeon.com/araraquara/cotidiano/NOT,3,7,1258728,Travesti+denuncia+cobranca+por+ponto+de+prostituicao+em+Araraquara.aspx
http://www.capitalnews.com.br/policia/apos-recusar-programa-com-homem-travesti-acaba-sendo-agredida/307330
https://davidmirandario.com.br/2017/07/assessora-trans-tem-direitos-rasgados-em-hospital-municipal-do-rio/
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http://www.nlucon.com/2017/08/travesti-que-teve-casa-indenciada-diz.html


77 - Transexual denuncia que foi demitida de loja por transfobia 

Brasília - DF - 12/08/2017 

http://www.metropoles.com/distrito-federal/transexual-denuncia-que-foi-demitida-de-loja-no-lago-sul-por-homofobia  

 

78 - Uber se recusa a transportar travestis 

Várzea Grande - MT - 15/08/2017 

http://midianews.com.br/policia/apos-suposta-recusa-travestis-danificam-carro-do-uber-veja/304156  

 

79 - Mulher transexual é impedida de embarcar em aeroporto de SC ao usar nome social 

Joinville - SC - 18/08/2017 

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/mulher-transexual-e-impedida-de-embarcar-em-aeroporto-de-sc-ao-usar-nome-social.ghtml  

 

80 - Travestis são agredidas por não entregarem celular em tentativa de assalto 

Uberaba - MG - 22/08/2017 

http://folhauberaba.com.br/noticias/ladrao-agride-vitima-que-se-negou-entregar-telefone-na-marcus-cherem  

 

81 - Gari transgênero da Comlurb denuncia preconceito dentro da companhia, proibida de usar o banheiro feminino e teve a folha de pagamento 

adulterada 

Rio de Janeiro - RJ - 25/08/2017 

https://oglobo.globo.com/rio/gari-transgenero-da-comlurb-denuncia-preconceito-dentro-da-companhia-21743301  

 

82 - Vice-presidente do Conselho Estadual LGBT sofre ataque transfóbico em casa de show em Salvador 

Salvador - BA - 27/08/2017 

http://www.doistercos.com.br/vice-presidente-do-conselho-estadual-lgbt-sofre-ataque-transfobico-em-casa-de-show-em-salvador/    

 

83 - Travesti envolvida em briga expõe preconceito no Facebook 

Três Lagoas - MS - 04/09/2017 

http://www.tlnoticias.com.br/noticias/policial/travesti-envolvida-em-briga-desabafa-no-facebook  

 

http://www.metropoles.com/distrito-federal/transexual-denuncia-que-foi-demitida-de-loja-no-lago-sul-por-homofobia
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https://oglobo.globo.com/rio/gari-transgenero-da-comlurb-denuncia-preconceito-dentro-da-companhia-21743301
http://www.doistercos.com.br/vice-presidente-do-conselho-estadual-lgbt-sofre-ataque-transfobico-em-casa-de-show-em-salvador/
http://www.tlnoticias.com.br/noticias/policial/travesti-envolvida-em-briga-desabafa-no-facebook


84 - Léo Dias, jornalista de fofocas, divulga texto transfóbico no Jornal O Dia  

Rio de Janeiro - RJ - 08/09/2017 

http://www.1news.com.br/noticia/32918/acredite-se-quiser/humorista-e-flagrado-acompanhado-de-travesti-em-boate-do-rj-08092017  

 

85 - Trans é ameaçada de morte, após participar de palestra em evento tecnológico 

Porto Alegre - RS - 14/09/2017 

https://www.pragmatismopolitico.com.br/2017/09/trans-e-ameacada-de-morte-apos-palestra-em-evento-tecnologico.html  

 

86 - Trans perde direito de pensão após transição 

Rio de Janeiro - RJ - 15/09/2017 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2017/09/15/internas_polbraeco,626183/trans-perde-direito-a-pensao-de-pai-militar-por-

mudanca-na-identidade.shtml  

 

87 - Peça com transexual em papel de Jesus é cancelada após decisão judicial 

Jundiaí - SP - 15/09/2017 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/09/1919033-peca-com-transexual-em-papel-de-jesus-e-cancelada-apos-decisao-judicial.shtml  

 

88 - Jovem trans teve mudança de nome negada por promotor 

Rio de Janeiro - RJ - 21/09/2017 

http://www.sinoreg-es.org.br/index.php?pG=X19leGliZV9ub3RpY2lhcw%3D%3D&in=NTE0Nw%3D%3D  

 

89 - Preso acusado de agredir transexual na festa da cidade de São Mateus 

São Mateus - ES - 21/09/2017 

http://www.gazetaonline.com.br/noticias/policia/2017/09/preso-acusado-de-agredir-transexual-na-festa-da-cidade-de-sao-mateus-1014100841.html  

 

90 - Supostos cafetões são conduzidos à delegacia após confusão entre travestis em BC 

Balneário Camboriu - SC - 23/09/2017 

http://www.clickcamboriu.com.br/policia/2017/09/cafetoes-sao-conduzidos-delegacia-apos-confusao-com-travestis-em-bc-175562.html  
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91 - Transexual é impedida de desfilar em Fanfarra em Santo Amaro 

Ruy Barbosa - BA - 24/09/2017 

http://www.doistercos.com.br/transexual-e-impedida-de-desfilar-em-fanfarra-em-santo-amaro/  

 

92 - Homem trans é expulso da rede de saúde 

Rio de Janeiro - RJ - 28/09/2017 

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2017/09/28/discriminacao-e-violencia-afastam-trans-de-medicos-me-senti-violado.htm  

 

93 - 'Tratada pior do que um cachorro', diz transexual ofendida após usar banheiro 

Salvador - BA - 29/09/2017 

http://www.gay1.lgbt/2017/09/tratada-pior-do-que-um-cachorro-diz.html  

 

94 - PMs são suspeitos de jogar bomba, atirar, agredir e ameaçar matar travestis em área nobre de SP 

São Paulo - SP - 03/10/2017 

https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/pms-sao-suspeitos-de-jogar-bomba-atirar-agredir-e-ameacar-matar-travestis-em-area-nobre-de-sp-veja-

video.ghtml  

 

95 - Polícia Militar relembra Operação Tarantula com prisão de 9 travestis no Largo do Arouche 

São Paulo -SP - 06/10/2017 

http://www.esquerdadiario.com.br/Policia-Militar-relembra-Operacao-Tarantula-com-prisao-de-9-travestis-no-Largo-do-Arouche   

 

96 - Alexandre Frota revela que Claudia Raia não é mulher: 'É um travesti' 

São Paulo - SP - 09/10/2017 

http://br.blastingnews.com/tv-famosos/2017/10/alexandre-frota-revela-que-claudia-raia-nao-e-mulher-e-um-travesti-

002075829.html?sbdht=_eycOFQiMa2odubnH-zKDVmZW-Tk9qGwA0kr2bGZphKibgWQmUdV8hXizPsDRKaTq0_  

 

97 - Professor absolvido por morte de travesti deixa presídio e é recebido pela mãe  

Teresina - PI - 10/10/2017 

https://cidadeverde.com/noticias/257908/professor-absolvido-por-morte-de-travesti-deixa-presidio-e-e-recebido-pela-mae   
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98 - ONG denuncia exploração de travestis que atuam nas madrugadas em Caxias 

Caxias - RJ - 11/10/2017 

http://leouve.com.br/ong-denuncia-exploracao-de-travestis-que-atuam-nas-madrugadas-em-caxias/  

 

99 - Motorista de Uber e travesti divergem sobre ocorrência na madrugada 

Belo Horizonte - MG - 12/10/2017 

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2017/10/12/interna_gerais,908079/motorista-de-uber-e-travesti-divergem-sobre-ocorrencia-na-

madrugada.shtml  

 

100 - "Quebra a costela dela porra" diz policial enquanto agredia travesti em Santo André 

Santo André - SP - 13/10/2017 

http://www.esquerdadiario.com.br/Quebra-a-costela-dela-porra-diz-policial-enquanto-agredia-travesti-em-Santo-Andre  

 

101 - Travestis do Jockey Club acusam PMs de vestir clientes de mulher e fotografá-los 

São Paulo - SP - 19/10/2017 

https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/travestis-do-jockey-club-acusam-pms-de-vestir-clientes-de-mulher-e-fotografa-los.ghtml    

 

102 - VÍDEO FLAGRA AGRESSÃO POLICIAL A TRAVESTIS EM PORTO ALEGRE 

Porto Alegre - RS - 19/10/2017 

https://vos.social/igualmente/video-flagra-agressao-policial-a-travestis-em-porto-alegre/   

 

103 - Marcos Harter do programa a Fazenda, dirige a população trans como traveco 

Rio de Janeiro - RJ - 26/10/2017 

https://tvefamosos.uol.com.br/a-fazenda/a-fazenda-9/noticias/redacao/2017/10/26/marcos-alexandre-borges-e-aquele-que-tava-cheirando-com-os-

travecos.htm?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=fb-tvefamosos&utm_content=geral  
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http://www.esquerdadiario.com.br/Quebra-a-costela-dela-porra-diz-policial-enquanto-agredia-travesti-em-Santo-Andre
https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/travestis-do-jockey-club-acusam-pms-de-vestir-clientes-de-mulher-e-fotografa-los.ghtml
https://vos.social/igualmente/video-flagra-agressao-policial-a-travestis-em-porto-alegre/
https://tvefamosos.uol.com.br/a-fazenda/a-fazenda-9/noticias/redacao/2017/10/26/marcos-alexandre-borges-e-aquele-que-tava-cheirando-com-os-travecos.htm?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=fb-tvefamosos&utm_content=geral
https://tvefamosos.uol.com.br/a-fazenda/a-fazenda-9/noticias/redacao/2017/10/26/marcos-alexandre-borges-e-aquele-que-tava-cheirando-com-os-travecos.htm?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=fb-tvefamosos&utm_content=geral


104 - Eduardo Costa polemiza contra transgêneros: “Fim da picada” 

São Paulo - SP - 26/10/2017 

https://catracalivre.com.br/geral/cidadania/indicacao/eduardo-costa-polemiza-contra-transgeneros-fim-da-picada/    

 

105 - Vereadora travesti palmarense é agredida por homem em via pública no centro de Palmares 

Palmares - PE - 24/10/2017 

http://novamais.com/noticias/39325/vereadora-travesti-palmarense-e-agredida-por-homem-em-via-publica-no-centro-de-palmares  

 

106 - Após ‘programa’ com dois homens desconhecidos, travesti é agredida com paulada na cabeça 

Presidente Prudente - SP - 20/10/2017 

http://www.assisnews.com.br/editoriais/policia/2017/10/apos-programa-com-dois-homens-desconhecidos-travesti-e-agredida-com-paulada-na-

cabeca.html  

 

107 - Adolescentes são apreendidos após ameaça e roubo a travestis 

Dourados - MS - 12/11/2017 

http://jornaldoconesul.com.br/ler.php?id=18251  

 

108 -  Travesti e jornalista brigam em delegacia após programa 

Florianópolis - SC - 12/11/2017 

http://noticias.orm.com.br/noticia3.asp?id=670698&%7Ctravesti+e+jornalista+brigam+em+delegacia+ap%C3%B3s+programa#.Wi8QMd-nHIU  

 

109 - Escola em Fortaleza rejeita renovação de matrícula de aluna transexualFortaleza - CE - 22/11/2017 

http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2017-11-22/transexual.html  

 

110 - Transexual é impedida de embarcar no Aeroporto de Vitória com passagem emitida em seu nome social 

Vitória - ES - 22/11/2017 

https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/transexual-e-impedida-de-embarcar-no-aeroporto-de-vitoria-com-passagem-emitida-em-seu-nome-

social.ghtml     
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111 - Transexual é assaltada dentro de residência 

Dourados - MS - 08/12/2017 

http://www.tanamidianavirai.com.br/ler.php?id=15374  

 

112 - Travesti de Curitiba tem casa invadida e bens incendiados na madrugada 

Curitiba - PR - 09/12/2017 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/seguranca/travesti-de-curitiba-tem-casa-invadida-e-bens-incendiados-na-

madrugada/?utm_source=facebook&utm_medium=midia-social&utm_campaign=tribuna   

 

113 - Travesti é agredida por advogado em desacordo sexual na região do Zero KM 

Várzea Grande - MT - 11/12/2017 

http://www.hipernoticias.com.br/policia/travesti-e-agredida-por-advogado-em-desacordo-sexual-na-regiao-do-zero-km/85958    

 

114 - Travesti é agredida e alega ser vítima de transfobia em Ribeirão Preto 

Ribeirão Preto - SP - 21/12/2017 

https://www.acidadeon.com/ribeiraopreto/NOT,2,2,1296708,Travesti+e+agredida+e+alega+ser+vitima+de+transfobia+em+Ribeirao+Preto.aspx  
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