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Prezado Leandro,
Segue abaixo nosso posicionamento. Por favor, confirme o recebimento.
“Eu quero ser. Estou preparado para ser candidato (a presidente)”, disse Alckmin no Twitter. Porém, em
2016, ao ser perguntado sobre o assunto, Alckmin desconversou e disse que seria candidato à
Presidência do Santos. Agora, ele se contradisse?
R: Na mesma resposta, da qual a agência Lupa extraiu o trecho acima, o governador Geraldo Alckmin, antes
mesmo de fazer tal declaração, afirma que “candidatura a cargo majoritário, como presidente da República, não
é uma decisão pessoal. Ela é uma decisão coletiva, que começa pelo partido, tem que ouvir as alianças, a
sociedade; esse é o bom caminho.” Ao final, o governador completa: “está é uma decisão coletiva para o final
deste ano”.
Hoje nós temos o menor número (de homicídios) do Brasil. 8,2 homicídios por 100 mil
habitantes.Confirmamos que SP tem o menor número de homicídios do Brasil, mas o número do Atlas
da Violência de 2015 é de 12,9% Podem nos informar a fonte que Alckmin usou nessa afirmação.
R: A afirmação do governador Geraldo Alckmin está baseada nas estatísticas criminais publicadas mensalmente
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. A taxa de 8,2 foi registrada no mês de maio de 2016. No
entanto, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes de 2016 foi ainda menor: 8,12 homicídios por 100 mil
habitantes, como pode ser conferido no site da SSP (http://www.ssp.sp.gov.br/Estatistica/Pesquisa.aspx).
Trata-se do dado mais atualizado sobre este indicador entre os principais organismos nacionais especializados
em pesquisas e publicações sobre violência com abrangência nacional, o Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) – 8,12 por 100 mil habitantes em 2016 http://www.ssp.sp.gov.br/Estatistica/Pesquisa.aspx
Fórum Nacional de Segurança Pública (com dados da SSP) – 8,9 por 100 mil habitantes em
2015. http://www.forumseguranca.org.br/estatisticas/tableau-ocorrencias/
Atlas da Violência do Ipea (dados do Datasus) – 12.2 por 100 mil habitantes, e não 12,9 por 100 mil conforme
consta no questionamento feito pela agência Lupa, como pode ser confirmado no site oficial do próprio
Ipea http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/dados-series
Apesar das entidades utilizarem critérios distintos, todas elas apontam a mesma curva descendente e
confirmaram de forma unânime que o Estado de São Paulo tem a menor taxa de homicídios do Brasil.
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