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Cristina Tardáguila <cris@lupa.news>

Fwd: Checagens Segurança Pública
1 mensagem
Clara Becker <clara@lupa.news>
Para: Cristina Tardáguila <cris@lupa.news>

14 de agosto de 2017 10:58

Cris,
E-mail em que o ministro nos mandou todas as fontes de pesquisa dele.
---------- Mensagem encaminhada ---------De: MDS- Assessoria de Imprensa <imprensa@mds.gov.br>
Data: 8 de agosto de 2017 18:16
Assunto: RES: Checagens Segurança Pública
Para: Clara Becker <clara@lupa.news>, Klecio Santos <kleciosantosbsb@gmail.com>
Cc: Isadora Macedo de Oliveira Lionço <isadora.macedo@ascom.mds.gov.br>, Mariana de Paiva Moreira da Silva
<mariana.paiva@ascom.mds.gov.br>, Pamela Aparecida dos Santos <pamela.santos@ascom.mds.gov.br>, Danielle
Duailibe Zanchetta Behr <danielle.behr@ascom.mds.gov.br>, Andre Luis Quaresma de Carvalho
<andre.carvalho@mds.gov.br>

Clara,

Seguem as respostas.

Abs

1. "Aumentou o homicídio no Uruguai depois daquela coisa maluca do governo cuidar da
maconha"
A fonte usada pelo ministro em sua fala é da pesquisa da Fundapro, divulgada no El Pais:
http://www.elpais.com.uy/informacion/cerro-record-rapinas-homicidios.html

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=df2b3b7919&jsver=n_cIimSExxs.pt_BR.&view=pt&q=checagens%20seguran%C3%A7a%20p%C3%B…
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Há também informações do Diretor Nacional de Polícia do Uruguai, Mario Layera, nas matérias
publicadas na Revista Exame e no Portal G1, que sustentam essa afirmação:
http://exame.abril.com.br/mundo/legalizacao-da-maconha-nao-diminuiu-trafico-no-uruguai/
http://g1.globo.com/mundo/noticia/legalizacao-da-maconha-nao-diminuiu-trafico-no-uruguai.ghtml

2. “Pesquisa do Hospital das Clínicas (SP?) mostrou que tem mais acidente fatal causado por
maconha do que por álcool”
Correção: Hospital das Clínicas de Porto Alegre (HCPA/ UFRGS)
Os dados estão disponíveis numa pesquisa de Mauro Soibelman, Daniela Benzano, Raquel De Boni,
Lisia Von Diemen, Barbara Holmer, Gabriela Baldisserotto e Flavio Pechansky, chamada “Relação entre
uso de álcool e outras drogas e vítimas de acidentes de trânsito nos serviços de emergência de Porto
Alegre em 2008”.

3.

“Nenhum país que legalizou a maconha diminuiu a violência"

A frase correta do ministro é: “Não tem nenhum exemplo no mundo de país que legalizou e melhorou a
situação”.

4. “Maconha causa esquizofrenia e diminui o QI”
O ministro se baseou na pesquisa de Myles, publicada em 2012, conforme pode ver no link:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22716150

O ministro cita ainda em suas apresentações a pesquisa de Allebeck, de 1993:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0447.1993.tb03408.x/full

E também na pesquisa de Murray: Causal association between cannabis and psychosis: examination of
the evidence
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=df2b3b7919&jsver=n_cIimSExxs.pt_BR.&view=pt&q=checagens%20seguran%C3%A7a%20p%C3%B…
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http://bjp.rcpsych.org/content/184/2/110.short

Outra pesquisa utilizada como fonte: Cannabis and educational achievement.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14651500

Sobre o QI, o ministro se baseou nessa pesquisa: Persistent cannabis users show neuropsychological
decline from childhood to midlife
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3479587/

5. “Todo mundo que fuma maconha fica nas últimas posições nas suas profissões”
A frase correta do ministro é: “A maioria das pessoas que usa maconha ao longo tempo são pessoas
que são as últimas colocadas em qualquer profissão”. O ministro se baseou na pesquisa de Ferguson
DM & Boden JM, publicada em 2008: Cannabis use and later life outcomes
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18482420

De: Clara Becker [mailto:clara@lupa.news]
Enviada em: terça-feira, 8 de agosto de 2017 15:28
Para: Klecio Santos
Cc: Fabio Luis Nogueira Aucelio
Assunto: Re: Checagens Segurança Pública

Oi Klecio,
Vou corrigir a frase, obrigada. Pode deixar que vou verificar as outras também. Enquanto isso, continuo aguardando
o retorno de vocês.
Grata,

Em 7 de agosto de 2017 22:59, Klecio Santos <kleciosantosbsb@gmail.com> escreveu:
Vamos responder...Só uma coisa: o ministro não falou "Todo mundo", mas "A maioria" na pergunta 5.

Em seg, 7 de ago de 2017 às 18:10, Clara Becker <clara@lupa.news> escreveu:
Obrigada, Rodrigo.
Oi Klecio, oi Fabio, estou aguardando retorno de vocês até amanhã início da tarde. Qualquer coisa, por favor, me
escrevam por aqui.
Grata,

Em 7 de agosto de 2017 17:52, Rodrigo Kaiser Saccone <rodrigo.saccone@ascom.mds.gov.br> escreveu:
Olá Clara,

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=df2b3b7919&jsver=n_cIimSExxs.pt_BR.&view=pt&q=checagens%20seguran%C3%A7a%20p%C3%B…
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