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25 TRAVESTIS E TRANSEXUAIS ASSASSINADAS 

NA BAHIA: 2015-2017 

Perfil das vítimas  

1. 25 travestis e transexuais (trans) foram assassinadas na Bahia 

entre 2015-2017, uma média de um assassinato a cada 44 dias. 

2. Observa-se preocupante aumento de “trans-homicídios”: 5 

mortes em 2015, 9 e 2016 e 11 em 2017, aumento de 102% em três anos. 

3. As duas travestis mais jovens tinham 16 anos e a mais velha, 41. 

Quatro eram menores de idade, quase a metade estava na flor da idade, entre 

22-29 anos e cinco passavam dos 30 anos. A idade média da esperança de 

vida dessas vítimas baianas foi 26 anos, inferior à média nacional que é de 

35 anos. 

4. A maioria das vítimas, 2/3 eram negras (pardas e pretas), e 1/3 

brancas. 

5. Diversas trans sofreram morte violenta, tendo seus corpos 

desfigurados. 72% das vítimas foram mortas a tiros, repetindo o mesmo 

padrão nacional de lgbtcídios. Seguem-se como causa mortis,  facadas, 

garradas, asfixia, espancamento. Uma vítima teve morte causada pela 

aplicação inadequada de silicone industrial. 

6. Registraram-se assassinatos de trans em 15 municípios. Salvador 

concentra o maior número, 6 mortes, seguida de Lauro de Freitas e Feira de 

Santana com 3 cada, Itabuna 2, registrando-se ainda 1 assassinato em Porto 

Seguro, Valente, Cachoeira, Sitio do Quinto, Conceição do Jacuipe, Luiz 

Eduardo Magalhães, Teixeira de Freitas, Senhor do Bonfim, Ipiaú, Itapebi, 

Vitória da Conquista.  Em Salvador tais crimes ocorreram nos bairros Pau 

da Lima, Baixa de Quintas, Calabar, Lobato, Dois Leões.  

7. Profissionalmente, apenas duas trans foram identificadas como 

técnicas de enfermagem, as demais eram trabalhadoras sexuais.  

8. Mais detalhes sobre cada assassinato podem ser consultados nos 

sites das reportagens incluídas em cada caso.  

9. Maiores informações: Milena Passos, 99233-5663 e Luiz Mott 

99128-9993 
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2017:  

 
1] EDUARDA FIGUEIREDO / 17 ANOS / TIROS / 1ª 

DT / BA, PORTO SEGURO  

Publicado por em 3 de dezembro de 2017 em a) Travesti, BAHIA, Branco, Tiros, Via 

pública  

 

A jovem adolescente de 17 anos, foi atingida por um tiro no rosto. Uma equipe do 

Samu ainda foi acionada para prestar socorro, mas “a morte deve ter sido 

imediata”(sic). Familiares disseram que Eduarda morava em Nanuque, Minas Gerais, e 

que estava em Porto Seguro há poucos dias. “Ela fazia programa na orla”, contou uma 

amiga. O crime ocorreu nas proximidades de uma empresa de segurança, mas no local 

a polícia não encontrou nenhuma testemunha.  

verdinhoitabuna1    radar64    midiabahia    macaubenselife    bahiadiaadia 

https://homofobiamata.wordpress.com/2017/12/03/eduarda-figueiredo-17-anos-tiros-1a-dt-ba-porto-seguro/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/1-total-de-mortes/2-ids-funcs/a-travesti/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/4-estados/bahia/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/5-cor/branco/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/3-causa-mortis/tiros-causa-mortis/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/6-local-da-morte/via-publica/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/6-local-da-morte/via-publica/
http://www.verdinhoitabuna1.blog.br/2017/12/violencia-travesti-encontrada-morta.html
http://radar64.com/noticia/travesti-morta-com-um-tiro-em-porto-seguro-tinha-17-anos_37322.html
http://midiabahia.com.br/cidades/2017/12/03/travesti-de-17-anos-e-encontrada-morta-em-porto-seguro/
http://www.macaubenselife.com.br/2017/12/sul-da-bahia-travesti-morta-com-um-tiro.html
http://www.bahiadiaadia.com/noticias/policial/6802/travesti-morta-com-tiro-no-rosto-era-garota-de-programa-em-porto-seguro-04-12-2017/
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2]  OLIVEIRA / 18 ANOS / ARMA BRANCA / 

BA, VALENTE  

Publicado por GGB em 24 de dezembro de 2017 em Arma branca, b) Mulher trans, 

BAHIA, Branco, Via pública  

 

Vítima que morava em Santaluz foi encontrada morta às margens da BA-120, em 

Valente. O corpo de Lorrany estava em um matagal próximo a entrada. Localizaram 

um suspeito, que confessou ter matado a vítima, com socos e garrafadas, e que, após, 

deixou Lorrany no local onde ela foi encontrada morta. 

calilanoticias    avozdocampo    midiareconcavo    noticiasdesantaluz 

 

 

 

 

https://homofobiamata.wordpress.com/author/leme2012/
https://homofobiamata.wordpress.com/2017/12/24/lorrany-oliveira-18-anos-arma-branca-ba-valente/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/3-causa-mortis/arma-branca/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/1-total-de-mortes/2-ids-funcs/b-mulher-trans/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/4-estados/bahia/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/5-cor/branco/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/6-local-da-morte/via-publica/
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.avozdocampo.com/cidades/santaluz/travesti-que-morava-em-santaluz-e-encontrada-morta-as-margens-da-ba-120-em-valente-pm-prende-suspeito/
http://www.midiareconcavo.com.br/noticia/10221/travesti-que-morava-em-santaluz-e-encontrada-morta-as-margens-da-ba-120-em-valente-pm-prende-suspeito
http://noticiasdesantaluz.com.br/travesti-que-morava-em-santaluz-e-encontrada-morta-as-margens-da-ba-120-em-valente-pm-prende-suspeito/
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3] A.S. SOUZA (XODA) / 24 ANOS / TIROS / DHPP / 

BA, SALVADOR  

Publicado por GGB em 2 de dezembro de 2017 em a) Travesti, 

BAHIA, Preto, Tiros, Via pública  

 

 

Xoda foi encontrada morta atingida por tiros nas costas e na cabeça, no Alto da Cebola, 

bairro de Jardim Cajazeiras, divisa com Pau da Lima.  

informebaiano     macaubenselife 

 

 

 

 

 

https://homofobiamata.wordpress.com/author/leme2012/
https://homofobiamata.wordpress.com/2017/12/02/a-s-souza-xoda-24-anos-tiros-dhpp-ba-salvador/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/1-total-de-mortes/2-ids-funcs/a-travesti/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/4-estados/bahia/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/5-cor/preto/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/3-causa-mortis/tiros-causa-mortis/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/6-local-da-morte/via-publica/
https://informebaiano.com.br/54287/manchetes/homossexual-assassinado-tiros-na-avenida-gal-costa
http://www.macaubenselife.com.br/2017/12/salvador-travesti-assassinado-tiros-na.html
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4]  Lili / 41 ANOS / TIROS / BA, CACHOEIRA  

Publicado por GGB em 27 de agosto de 2017 em a) Travesti, BAHIA, Branco, Tiros, 

Via pública  

 

É com imenso pesar que informamos à comunidade LGBT do assassinato de nossa 

companheira Xaynna Shayuri Morganna, conhecida como Lili, presidenta da 

Associação Grupo Gay de Cachoeira, Bahia. Lili coordenou sete paradas LGBT no 

município e coordenaria em 2018 a oitava edição. Lili foi assassinada a tiros, por três 

homens, que estavam em um carro, na beira do Rio Paraguaçu próxima a uma das 

principais praças da cidade. De acordo com os dados divulgados no site do Grupo Gay 

da Bahia (GGB), esse é o 25° homossexual morto este ano no estado da Bahia. 

“Cobraremos as autoridades agilidade nas investigações sobre a morte de Lili. Esses 

crimes não podem ficar impunes,” declarou o presidente do GGB, Marcelo Cerqueira. 

atarde    correio24horas    bahiaja    clicknoticias    ubaitabaurgente 

https://homofobiamata.wordpress.com/author/leme2012/
https://homofobiamata.wordpress.com/2017/08/27/lili-41-anos-tiros-ba-cachoeira/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/1-total-de-mortes/2-ids-funcs/a-travesti/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/4-estados/bahia/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/5-cor/branco/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/3-causa-mortis/tiros-causa-mortis/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/6-local-da-morte/via-publica/
http://grupogaydabahia.com.br/
http://grupogaydabahia.com.br/
http://atarde.uol.com.br/bahia/noticias/1889959-membro-do-grupo-gay-da-cidade-de-cachoeira-e-assassinado
http://blogs.correio24horas.com.br/mesalte/travesti-militante-lgbt-do-reconcavo-e-assassinada-em-cachoeira/
http://www.bahiaja.com.br/bahia/noticia/2017/08/28/presidente-da-aggc-lgbt-de-cachoeira-e-morta-a-tiros-a-beira-rio,103524,0.html
http://www.clicknoticias.com.br/inicio/presidente-de-grupo-gay-de-cachoeira-e-morto-a-tiros-na-noite-deste-domingo-27/
http://ubaitabaurgente.com.br/noticias/bahia/membro-do-grupo-gay-da-cidade-de-cachoeira-e-assassinado/
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5] CHARLIANE SILVA BARRETO / PROF. SEXO – 25 

ANOS / TIROS / DHPP / BA, ITABUNA  

Publicado por GGB em 2 de agosto de 2017 em a) Travesti, BAHIA, Pardo, Tiros, Via 

pública  

 

Charliane foi encontrada morta em um terreno às margens da BR-101, no km-507, 

trecho da cidade de Itabuna, que fica no sul da Bahia. A vítima aparentava ter idade de 

25 anos. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) informou que o corpo da vítima foi 

encontrado com marcas de tiros na região da cabeça. Populares informaram que, por 

volta das 2h, ouviram tiros na região e que a vítima foi vista nas imediações da 

rodoviária, durante a noite antes de ser assassinada.  

verdinhoitabuna    g1.globo    otempojornalismo     Marcelo Cerqueira 

 

https://homofobiamata.wordpress.com/author/leme2012/
https://homofobiamata.wordpress.com/2017/08/02/charliane-silva-barreto-25-anos-tiros-dhpp-ba-itabuna/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/1-total-de-mortes/2-ids-funcs/a-travesti/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/4-estados/bahia/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/5-cor/pardo/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/3-causa-mortis/tiros-causa-mortis/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/6-local-da-morte/via-publica/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/6-local-da-morte/via-publica/
http://www.verdinhoitabuna.blog.br/2017/08/travesti-e-encontrada-morta-as-margens.html
http://g1.globo.com/bahia/noticia/travesti-e-encontrada-morta-com-marcas-de-tiros-na-cabeca-as-margens-da-br-101-no-sul-da-bahia.ghtml
http://otempojornalismo.com.br/bahia/travesti-e-encontrada-morta-as-margens-da-br-101/
https://www.facebook.com/marcelo.cerqueira.351/posts/10155055416587979
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6] LEONA ALBUQUERQUE / TIROS / 

BA, SALVADOR  

Publicado por GGB em 27 de julho de 2017 em a) Travesti, BAHIA, Preto, Tiros, Via 

pública  

 

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. 

Fonte: Marcelo Cerqueira 

atarde 

 

https://homofobiamata.wordpress.com/author/leme2012/
https://homofobiamata.wordpress.com/2017/07/27/leona-albuquerque-tiros-ba-salvador/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/1-total-de-mortes/2-ids-funcs/a-travesti/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/4-estados/bahia/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/5-cor/preto/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/3-causa-mortis/tiros-causa-mortis/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/6-local-da-morte/via-publica/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/6-local-da-morte/via-publica/
http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1881535-travesti-e-morta-a-tiros-no-bairro-de-cidade-nova
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7] GRACE KELLY / TÉC. DE ENFERMAGEM / 

ASFIXIA / 27 DT / BA, SALVADOR  

Publicado por GGB em 25 de maio de 2017 em a) Travesti, Asfixia, BAHIA, Preto, 

Residência  

 

Grace Kelly foi encontrada morta em sua residência, por suposto asfixiamento, ou 

envenenamento em Itinga – Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador (RMS), 

no dia da II Conferência Livre LGBT. A vítima que era téc. de enfermagem, é mais um 

número nas estatísticas de crimes transfobicos. 

itingatv    ipitanga    burburinhonews 

 

https://homofobiamata.wordpress.com/author/leme2012/
https://homofobiamata.wordpress.com/2017/05/25/grace-kelly-tec-de-enfermagem-asfixia-27-dt-ba-salvador/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/1-total-de-mortes/2-ids-funcs/a-travesti/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/3-causa-mortis/asfixia-causa-mortis/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/4-estados/bahia/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/5-cor/preto/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/6-local-da-morte/residencia/
http://www.itingatv.com.br/index.php/2017/05/26/morte-de-homossexual-em-itinga-pode-ter-sido-homicidio/
http://ipitanga.com.br/em-dia-de-conferencia-lgbt-homossexual-e-encontrado-morto-em-lauro-de-freitas/
https://www.burburinhonews.com/homossexual-e-encontrado-morto-em-itinga/
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8] LALÁ / 22 ANOS / TIROS / BA, FEIRA DE SANTANA  

Publicado por GGB em 25 de maio de 2017 em a) Travesti, BAHIA, Branco, Tiros, Via 

pública  

 

A travesti foi assassinada com vários tiros em Feira de Santana, onde dois homens que 

estavam em uma motocicleta cometeram o crime, atingindo a vítima na cabeça e no tórax, 

ainda foi socorrida até o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu aos 

ferimentos. 

tribunafeirense    jequieurgente     

 

 

https://homofobiamata.wordpress.com/author/leme2012/
https://homofobiamata.wordpress.com/2017/05/25/lala-22-anos-tiros-ba-feira-de-santana/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/1-total-de-mortes/2-ids-funcs/a-travesti/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/4-estados/bahia/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/5-cor/branco/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/3-causa-mortis/tiros-causa-mortis/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/6-local-da-morte/via-publica/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/6-local-da-morte/via-publica/
http://www.tribunafeirense.com.br/noticias/24626/travesti-e-assassinada-na-avenida-de-canal
http://jequieurgente.com/travesti-e-morto-cruelmente-em-via-publica-de-feira-de-santana/
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9] SAMAIELLY / 16 ANOS / TIROS / 27ª DP / BA, 

LAURO DE FREITAS  

Publicado por GGB em 30 de abril de 2017 em b) Mulher trans, BAHIA, Preto, 

Residência, Tiros  

 

A transexual, Samaielly, foi assassinada 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.“Ela estava desesperada, procurando emprego. Era 
sozinha, não tinha ninguém. O pai mora na ilha, a família era afastada dela por 
causa da sua identidade sexual”. Afirmou um amigo que prefere não se 
identificar.jornalfolhapopular 

https://homofobiamata.wordpress.com/author/leme2012/
https://homofobiamata.wordpress.com/2017/04/30/samaielly-tiros-27a-dp-ba-lauro-de-freitas/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/1-total-de-mortes/2-ids-funcs/b-mulher-trans/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/4-estados/bahia/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/5-cor/preto/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/6-local-da-morte/residencia/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/3-causa-mortis/tiros-causa-mortis/
http://www.jornalfolhapopular.net.br/transexual-de-16-anos-e-assassinada-com-6-tiros-em-itinga/
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10] E. A. MOREIRA / TIROS / BA, ITABUNA  

Publicado por GGB em 16 de abril de 2017 em a) Travesti, BAHIA, Pardo, Tiros, Via 

pública  

 

Uma travesti foi morta a tiros as margens da BR-101, no trecho da cidade de Itabuna e 

de acordo com a polícia, um homem armado atirou três vezes contra a vítima que não 

resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. 

sapeacunamidia    blogdolouromagalhaes     

 

 

 

 

 

https://homofobiamata.wordpress.com/author/leme2012/
https://homofobiamata.wordpress.com/2017/04/16/nao-identificada-tiros-ba-itabuna/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/1-total-de-mortes/2-ids-funcs/a-travesti/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/4-estados/bahia/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/5-cor/pardo/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/3-causa-mortis/tiros-causa-mortis/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/6-local-da-morte/via-publica/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/6-local-da-morte/via-publica/
http://www.sapeacunamidia.com.br/2017/04/travesti-e-morta-tiros-as-margens-de.html
http://www.blogdolouromagalhaes.com.br/v1/2017/04/17/bahia-travesti-que-fazia-programas-na-br-101-e-assassinado-homofobia-seria-motivacao/
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11] GABI / 29 ANOS / TIROS / BA, FEIRA 

DE SANTANA  

Publicado por GGB em 12 de abril de 2017 em a) Travesti, BAHIA, Branco, Tiros, Via 

pública  

 

A vítima identificada como J.P. Araújo da Silva, também conhecida como “Gabi”, 29 

anos, foi atingida no rosto e ombro. 

fortenoreconcavo    suburbioonline 

 

 

 

 

 

https://homofobiamata.wordpress.com/author/leme2012/
https://homofobiamata.wordpress.com/2017/04/12/gabi-29-anos-tiros-ba-feira-de-santana/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/1-total-de-mortes/2-ids-funcs/a-travesti/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/4-estados/bahia/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/5-cor/branco/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/3-causa-mortis/tiros-causa-mortis/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/6-local-da-morte/via-publica/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/6-local-da-morte/via-publica/
http://www.fortenoreconcavo.com.br/2017/04/travesti-e-morto-cruelmente-tiros-em.html
http://www.suburbioonline.com/travesti-e-morta-com-varios-tiros/
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2016 

 

12] H.J. SILVA / 37 ANOS / FACADAS / BA, SÍTIO 

DO QUINTO  

Publicado por GGB em 12 de setembro de 2016 em a) 

Travesti, Arma branca, BAHIA, Branco, Residência  

 

A vítima foi encontrada morta no sofá, com ferimentos provocados por um objeto cortante 

ou contundente. No local, a polícia apreendeu um pedaço de madeira. Os dados foram 

fornecidos por familiares, já que no local não havia nenhum documento. 

chicosabetudo 

 

 

 

https://homofobiamata.wordpress.com/author/leme2012/
https://homofobiamata.wordpress.com/2016/09/12/h-j-silva-37-anos-facadas-ba-sitio-do-quinto/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/1-total-de-mortes/2-ids-funcs/a-travesti/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/1-total-de-mortes/2-ids-funcs/a-travesti/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/3-causa-mortis/arma-branca/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/4-estados/bahia/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/5-cor/branco/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/6-local-da-morte/residencia/
http://www.chicosabetudo.com.br/noticia/policia/2016/09/13/menor-suspeito-de-homicidio-e-apreendido-em-sitio-do-quinto-ba
https://www.facebook.com/marcelo.oliveira.39545/posts/1078585608886351
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13] PÂMELA / 16 ANOS / TIROS / BA, CONCEIÇÃO 

DO JACUÍPE  

Publicado por GGB em 9 de setembro de 2016 em a) Travesti, BAHIA, Branco, Tiros, Via 

pública  

 

Uma travesti conhecida como Pâmela, de apenas 16 anos, foi morta a tiros em Conceição do 

Jacuípe.  Vítima foi alvejada por cerca de cinco tiros, por elementos armados que chegaram 

no local a pé e veio a óbito. 

berimbaunoticias 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://homofobiamata.wordpress.com/author/leme2012/
https://homofobiamata.wordpress.com/2016/09/09/pamela-16-anos-tiros-ba-conceicao-do-jacuipe/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/1-total-de-mortes/2-ids-funcs/a-travesti/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/4-estados/bahia/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/5-cor/branco/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/3-causa-mortis/tiros-causa-mortis/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/6-local-da-morte/via-publica/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/6-local-da-morte/via-publica/
http://www.berimbaunoticias.com/2016/09/berimbau-ta-barril-travesti-e-executado-a-tiros-em-conceicao-do-jacuipe/
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14] BRUNIELE / TIROS / BA, FEIRA DE SANTANA  

Publicado por GGB em 29 de agosto de 2016 em b) Mulher trans, BAHIA, Pardo, Tiros, Via 

pública  

 

Segundo informações, a transexual foi morta a tiros, que atingiram a cabeça. A vítima 

morreu no local, entre as barracas da feira livre. Testemunhas contam que um suspeito, que 

estava em veículo de passeio, modelo VW/Fox, saiu do veículo e deflagrou os tiros. 

De acordo com a polícia, a vítima, conhecida como Bruniele, foi perseguida por um casal, 

saiu correndo entre as barracas e foi atingida por tiros na cabeça. 

bocadezeronove   agoranabahia   bomdiafeira 

  

 

 

 

 

 

 

https://homofobiamata.wordpress.com/author/leme2012/
https://homofobiamata.wordpress.com/2016/08/29/bruniele-tiros-ba-feira-de-santana/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/1-total-de-mortes/2-ids-funcs/b-mulher-trans/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/4-estados/bahia/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/5-cor/pardo/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/3-causa-mortis/tiros-causa-mortis/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/6-local-da-morte/via-publica/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/6-local-da-morte/via-publica/
http://www.bocadezeronove.com.br/travesti-perseguido-e-morto-no-centro-de-feira-de-santana/
http://agoranabahia.com.br/travesti-e-perseguida-e-morta-dentro-de-feira/
http://www.bomdiafeira.com.br/noticias/12802/travesti-e-morta-na-rua-marechal-deodoro.html
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15] SABRINA SOUZA SALES / TÉC. DE 

ENFERMAGEM – 25 ANOS / ESPANCAMENTO / 

BA, LUÍS EDUARDO MAGALHÃES  

Publicado por GGB em 24 de julho de 2016 em a) Travesti, BAHIA, Branco, Espancamento, Via 

pública  

 

 

Sabrina foi vítima de espancamento e tinhas lesões graves na face e na cabeça. O corpo estava em 

um terreno baldio que serve como local a prostituição.  

obarreirense   blogbraga   sigivilares   jornaloexpresso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://homofobiamata.wordpress.com/author/leme2012/
https://homofobiamata.wordpress.com/2016/07/24/sabrina-souza-sales-tecnica-de-enfermagem-25-anos-espancamento-ba-luis-eduardo-magalhaes/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/1-total-de-mortes/2-ids-funcs/a-travesti/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/4-estados/bahia/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/5-cor/branco/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/3-causa-mortis/espancamento/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/6-local-da-morte/via-publica/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/6-local-da-morte/via-publica/
http://www.obarreirense.com.br/2016/07/travesti-foi-encontrado-morto-com.html
http://blogbraga.com.br/index.php?Pagina=Noticias&Id=21178
http://www.sigivilares.com.br/index.php?pag=noticia&id=36732
https://jornaloexpresso.wordpress.com/2016/07/24/travesti-e-encontrado-morto-com-sinais-de-violencia-no-florais-lea/
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16] SHEILA SANTOS / TIROS / BA, SALVADOR  

Publicado por GGB em 24 de junho de 2016 em a) Travesti, BAHIA, Preto, Tiros, Via pública  

 

Sheila Santos, popularmente conhecida como Neném, moradora do bairro do Calabar, foi 

assassinada na noite de sábado (24) na Avenida Contorno, onde foi abordada por homens 

desconhecidos, que estavam em um carro branco e aí, recebeu vários tiros”, contou amigos e 

familiares que estão revoltados com o crime.  

informebaiano    g1.globo    correio24horas   bocaonews 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://homofobiamata.wordpress.com/author/leme2012/
https://homofobiamata.wordpress.com/2016/06/24/sheila-santos-tiros-ba-salvador/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/1-total-de-mortes/2-ids-funcs/a-travesti/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/4-estados/bahia/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/5-cor/preto/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/3-causa-mortis/tiros-causa-mortis/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/6-local-da-morte/via-publica/
http://informebaiano.com.br/8433/policia/luto-no-calabar-travesti-conhecida-como-nenem-e-morta-a-tiros-na-av-contorno/
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2016/06/travesti-e-morto-e-2-pessoas-sao-feridas-em-atentado-na-gamboa-diz-pm.html
http://www.correio24horas.com.br/detalhe/salvador/noticia/amiga-diz-que-travesti-morta-na-gamboa-era-pessoa-do-bem-unico-defeito-era-que-usava-crack/?cHash=c4786dd3992ab7fd5ac5c7aaa5e09665
http://www.bocaonews.com.br/noticias/policia/policia/147666,atentado-deixa-travesti-morta-e-dois-feridos-na-gamboa.html
http://informebaiano.com.br/8433/policia/luto-no-calabar-travesti-conhecida-como-nenem-e-morta-a-tiros-na-av-contorno/
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17] SUELEN / TIROS / BA, LAURO DE FREITAS  

Publicado por GGB em 12 de junho de 2016 em b) Mulher trans, BAHIA, Preto, Tiros, Via pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://homofobiamata.wordpress.com/author/leme2012/
https://homofobiamata.wordpress.com/2016/06/12/suelen-tiros-ba-lauro-de-freitas/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/1-total-de-mortes/2-ids-funcs/b-mulher-trans/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/4-estados/bahia/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/5-cor/preto/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/3-causa-mortis/tiros-causa-mortis/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/6-local-da-morte/via-publica/
https://www.facebook.com/marcelo.cerqueira.351/posts/10153845227792979
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18] BRENDA ALBERLOCK / 34 ANOS / 

BA, SALVADOR  

Publicado por GGB em 23 de maio de 2016 em b) Mulher trans, BAHIA, Estabelecimento privado, 

Outras, Pardo  

 

Brenda Alberlock, morreu de infecção generalizada após aplicar silicone industrial nas nádegas, 

agravado por Brenda ser portadora do vírus HIV.  

Segundo parentes, a primeira modificação externa no corpo foi aos 18 anos, quando Brenda pôs 

silicone industrial no peito e começou a fazer programas. “Ela tinha o sonho de um dia ir para a 

Itália, onde o mercado na Europa é promissor. Queria juntar dinheiro para isso, mudar de vida”, 

declarou a parente. 

mapelenews   doistercos   varelanoticias 

 

 

 

 

 

 

https://homofobiamata.wordpress.com/author/leme2012/
https://homofobiamata.wordpress.com/2016/05/23/brenda-alberlock-34-anos-ba-salvador/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/1-total-de-mortes/2-ids-funcs/b-mulher-trans/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/4-estados/bahia/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/6-local-da-morte/estabelecimento-privado/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/3-causa-mortis/outras/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/5-cor/pardo/
http://mapelenews.com/travesti-morre-apos-aplicacao-de-silicone-industrial-no-corpo/
http://www.doistercos.com.br/travesti-morre-apos-aplicacao-de-silicone-industrial-no-corpo/
http://varelanoticias.com.br/enterrado-corpo-de-travesti-que-morreu-apos-injetar-silicone-industrial-no-proprio-corpo/
http://mapelenews.com/travesti-morre-apos-aplicacao-de-silicone-industrial-no-corpo/
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19] CRIS / 30 ANOS / TIROS / BA, TEIXEIRA 

DE FREITAS  

Publicado por GGB em 15 de março de 2016 em a) Travesti, BAHIA, Branco, Tiros, Via pública  

 

Segundo a família, a vítima estava em uma escolinha de reforço, desempregada no momento e tinha 

uma passagem na polícia. Cris foi alvejada por três tiros, sendo dois nas costas e um no braço 

esquerdo, sendo que um dos tiros das costas, atingiu o coração e transfixou. 

O crime aconteceu bem próxima à sua casa. No local, prevaleceu a Lei do Silêncio e ninguém soube 

informar nada, só que ouviram o barulho dos tiros. Três dias depois, a policia aprendeu um menor 

de 16 anos de idade, que confessou o crime e disse que matou porque a vitima lhe devia dinheiro de 

drogas. 

teixeiranews   altapressaoonline   liberdadenews   reportercoragem 

 

 

 

 

 

 

https://homofobiamata.wordpress.com/author/leme2012/
https://homofobiamata.wordpress.com/2016/03/15/cris-30-anos-tiros-ba-teixeira-de-freitas/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/1-total-de-mortes/2-ids-funcs/a-travesti/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/4-estados/bahia/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/5-cor/branco/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/3-causa-mortis/tiros-causa-mortis/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/6-local-da-morte/via-publica/
http://teixeiranews.com.br/travesti-e-morto-com-tres-tiros-no-tancredo-neves-em-teixeira-de-freitas/
http://altapressaoonline.com/site/2016/03/16/travesti-e-assassinado-a-tiros-em-teixeira-de-freitas/
http://liberdadenews.com.br/index.php/policia/15393-segundo-homicidio-da-noite-travesti-e-assassinado-a-tiros-no-tancredo-neves
http://reportercoragem.com.br/policia/peto-troca-tiros-com-traficantes-apreende-assassino-de-travesti-e-fecha-grande-boca-de-fumo/
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20] MÁRCIA CABRITA / 38 ANOS / A 

ESCLARECER / BA, SALVADOR  

Publicado por GGB em 17 de janeiro de 2016 em a) Travesti, BAHIA, Branco, Casado, Outras  

 

Encontrada morta em sua residência no Senhor do Bonfim, pelo seu companheiro que ao chegar em 

casa se deparou com a vítima sobre a cama já sem vida. Marcia não apresentava sinais de violência 

aparente pelo corpo. 

portaljaguarari   campoformosonoticias   portalitiuba   f7noticias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://homofobiamata.wordpress.com/author/leme2012/
https://homofobiamata.wordpress.com/2016/01/17/marcia-cabrita-38-anos-a-esclarecer-ba-salvador/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/1-total-de-mortes/2-ids-funcs/a-travesti/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/4-estados/bahia/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/5-cor/branco/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/7-estado-civil/casado/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/3-causa-mortis/outras/
http://www.portaljaguarari.com.br/2016/01/homossexual-e-encontrado-morto-dentro.html
http://campoformosonoticias.com/v4/2016/01/homossexual-e-encontrado-morto-dentro-de-sua-casa-em-senhor-do-bonfim/
http://www.portalitiuba.net/2016/01/homossexual-e-encontrado-morto-dentro.html
http://www.f7noticias.com.br/2016/01/homossexual-e-encontrado-morto-dentro.html
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2015 

 

 

 

 

21] MISCILENE / PAULADAS / 25 ANOS / 

BA, IPIAÚ  

Publicado por GGB em 12 de outubro de 2015 em a) Travesti, BAHIA, Pauladas, Preto, Via pública  

Corpo de travesti morta a pauladas é encontrado por populares na Bahia. 

 

Miscilene foi golpeada na cabeça e o corpo foi encontrado por populares em um matagal, 

juntamente com um pedaço de pau sujo de sangue. 

chicosabetudo   varelanoticias   portalsuldabahia    wgnamira  portalsangrento 

 

 

 

 

 

 

 

https://homofobiamata.wordpress.com/author/leme2012/
https://homofobiamata.wordpress.com/2015/10/12/miscilene-pauladas-25-anos-ba-ipiau/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/1-total-de-mortes/2-ids-funcs/a-travesti/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/4-estados/bahia/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/3-causa-mortis/pauladas-3-causa-mortis/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/5-cor/preto/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/6-local-da-morte/via-publica/
http://chicosabetudo.com.br/noticia/policia/2015/10/13/corpo-de-travesti-morto-a-pauladas-e-encontrado-por-populares-na-ba
http://varelanoticias.com.br/homossexual-e-assassinado-a-pauladas-na-cidade-de-ipiau-ba/
http://www.portalsuldabahia.com.br/index.php/homossexual-e-morto-a-pauladas-em-ipiau/
http://wgnamira.blogspot.com.br/2015/10/homossexual-e-morto-pauladas-em-ipiau-e.html
http://portalsangrento.blogspot.com.br/2015/10/homossexual-foi-morto-pauladas-em-ipiau.html
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22] RUNA MENDES DE JESUS / 27 ANOS / TIROS / 

BA, ITAPEBI  

Publicado por GGB em 29 de junho de 2015 em a) Travesti, BAHIA, Estabelecimento privado, Pardo, 

Tiros  

rastro101   boquiraemacao   jequitinhonhanews   acapa.virgula  verdinhonoticias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://homofobiamata.wordpress.com/author/leme2012/
https://homofobiamata.wordpress.com/2015/06/29/bruna-27-anos-tiros-ba-itapebi/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/1-total-de-mortes/2-ids-funcs/a-travesti/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/4-estados/bahia/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/6-local-da-morte/estabelecimento-privado/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/5-cor/pardo/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/3-causa-mortis/tiros-causa-mortis/
http://www.rastro101.com.br/noticia/2051/travesti-e-morto-com-varios-tiros-em-um-bar-no-municipio-de-itapebi
http://boquiraemacao.blogspot.com.br/2015/06/itapebi-ba-travesti-e-morto-com-varios.html
http://www.jequitinhonhanews.com/2015/06/itapebi-travesti-e-morto-em-bar-na-rua.html
http://acapa.virgula.uol.com.br/politica/perseguida-por-seis-travesti-de-27-anos-e-assassinada-a-tiros-na-bahia/2/32/26782
http://verdinhonoticias.com.br/imagens-fortes-itapebi-travesti-e-morta-a-tiros-dentro-de-bar/
http://www.rastro101.com.br/noticia/2051/travesti-e-morto-com-varios-tiros-em-um-bar-no-municipio-de-itapebi
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23] KEITY / FACADAS / 23 ANOS / 29ª DP / 

BA, SALVADOR  

Publicado por GGB em 25 de fevereiro de 2015 em a) Travesti, Arma branca, BAHIA, Preto, 

Residência  

grupogaydabahia   correio24horas   noticias.r7   suburbionews 

Transexual morta no Lobato é sepultada na Baixa de Quintas 

Keity foi morta a facadas (Correio da Bahia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://homofobiamata.wordpress.com/author/leme2012/
https://homofobiamata.wordpress.com/2015/02/25/keity-facadas-23-anos-29a-dp-ba-salvador/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/1-total-de-mortes/2-ids-funcs/a-travesti/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/3-causa-mortis/arma-branca/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/4-estados/bahia/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/5-cor/preto/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/6-local-da-morte/residencia/
http://grupogaydabahia.com.br/2015/02/25/mulher-trans-assassinada-no-lobato-por-tres-homens/
http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/transexual-morta-no-lobato-e-sepultada-na-baixa-de-quintas/?cHash=df6d377826d9832d902580483d27d61a
http://noticias.r7.com/bahia/preso-por-matar-transexual-homem-afirma-que-cometeu-crime-por-causa-de-ritual-12032015
http://www.suburbionews.com.br/2013/index.php?menu=noticia&COD_NOTICIA=17836
http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/transexual-morta-no-lobato-e-sepultada-na-baixa-de-quintas/?cHash=df6d377826d9832d902580483d27d61a
http://grupogaydabahia.com.br/2015/02/25/mulher-trans-assassinada-no-lobato-por-tres-homens/
http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/transexual-morta-no-lobato-e-sepultada-na-baixa-de-quintas/?cHash=df6d377826d9832d902580483d27d61a
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24] NÃO IDENTIFICADA / TIROS / DHPP / 

BA, SALVADOR  

Publicado por GGB em 20 de fevereiro de 2015 em a) Travesti, BAHIA, Tiros, Via pública  

varelanoticias   m.ibahia   comunicabahia   bahianoar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://homofobiamata.wordpress.com/author/leme2012/
https://homofobiamata.wordpress.com/2015/02/20/nao-identificada-tiros-dhpp-ba-salvador/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/1-total-de-mortes/2-ids-funcs/a-travesti/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/4-estados/bahia/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/3-causa-mortis/tiros-causa-mortis/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/6-local-da-morte/via-publica/
http://varelanoticias.com.br/travesti-e-morta-com-tiros-na-cabeca-na-regiao-de-dois-leoes/
http://m.ibahia.com/single-mobile/noticia/travesti-e-encontrada-morta-na-avenida-heitor-dias/?cHash=b2eb44221ddff9b753d400e4a5aace83
http://comunicabahia.com.br/travesti-e-encontrada-morta-na-rotula-do-abacaxi-em-salvador/
http://bahianoar.com/n/travesti-e-morto-a-tiros-em-salvador#.VOdw3NyrTrc
http://varelanoticias.com.br/travesti-e-morta-com-tiros-na-cabeca-na-regiao-de-dois-leoes/
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25] LÉO / 26 ANOS / TIROS / DH / BA, VITÓRIA 

DA CONQUISTA  

Publicado por GGB em 26 de janeiro de 2015 em a) Travesti, BAHIA, Branco, Tiros, Via pública  

 

blogdotarugao   blogdoanderson   blogdorodrigoferraz   itambeagora   nildofreitas   blogdorodrigofe

rraz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://homofobiamata.wordpress.com/author/leme2012/
https://homofobiamata.wordpress.com/2015/01/26/leo-tiros-dh-ba-vitoria-da-conquista/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/1-total-de-mortes/2-ids-funcs/a-travesti/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/4-estados/bahia/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/5-cor/branco/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/3-causa-mortis/tiros-causa-mortis/
https://homofobiamata.wordpress.com/category/6-local-da-morte/via-publica/
http://www.blogdotarugao.com.br/v1/2015/01/26/travesti-e-encontrado-morto-na-lagoa-das-flores/
http://www.blogdoanderson.com/2015/01/26/policia-travesti-e-encontrado-morto-em-conquista/
http://www.blogdorodrigoferraz.com.br/v1/2015/01/26/conquista-travesti-e-encontrado-morto-na-lagoa-das-flores/
http://www.itambeagora.com/2015/01/travesti-e-encontrada-morta-no-povoado.html
http://nildofreitas.com/site/2015/01/travesti-encontrada-morta-no-bairro-lagoa-das-flores/
http://www.blogdorodrigoferraz.com.br/v1/2015/03/03/conquista-policia-ja-tem-pistas-de-acusado-de-assassinar-travesti-na-lagoa-das-flores/
http://www.blogdorodrigoferraz.com.br/v1/2015/03/03/conquista-policia-ja-tem-pistas-de-acusado-de-assassinar-travesti-na-lagoa-das-flores/
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Grupo Gay da Bahia (GGB) 

Telefone/fax 55 (71)  3322 2552 

E-mail: marcelocerqueira@atarde.com.br 

Grupo Gay da Bahia e-mail: ggb@ggb.org.br  – ggbbahia@gmail.com 

________ 

ATRAS - Associação de Travestis de Salvador:   

Rua Frei Vicente 24, Pelourinho - Salvador ,  

Telefone(s): (71) 8887-3932, (71) 3322-2552 

mailto:marcelocerqueira@atarde.com.br
mailto:ggb@ggb.org.br
mailto:ggbbahia@gmail.com

