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Boa tarde, Clara!
Seguem as resposta em amarelo.

“Aqui no planopiloto temos
índice de segurança de países europeus, perto de zero morte por 100 mil habitantes, santa maria
índice de guerra, mais de 40 morte por 100 mil habitantes”

Santa
Maria é, de fato, muito mais violenta que o Plano Piloto, mas a diferença não é tão grande quanto diz o
candidato. Segundo a secretaria de
Segurança
Pública do Distrito Federal,
em 2017, foram 35 crimes violentos intencionais (homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de
morte) em Santa Maria, para uma população de 125.123 pessoas, segundo a
Codeplan.
Isso representa uma taxa de homicídios de 27,97 por cem mil habitantes.
No Plano
Piloto, foram 21 crimes violentos intencionais para uma população de 220.393 pessoas, segundo as
mesmas fontes. Isso representa uma taxa de homicídios de 9,52 por cem mil. Em países da
União
Europeia,
essa taxa, na média, é de 1 a cada cem mil.

Resposta da assessoria: Alexandre Guerra quis fazer referência genérica de regiões do DF
com alto índice de homicídios, latrocínios e lesão seguida de morte por grupo de 100 mil
habitantes a cada ano.
"temos
lojas em todas as cidades do distrito federal"
Das
31
Regiões Administrativas
do Distrito Federal, cinco não contam com lojas
da rede Giraffas.
São elas: Brazlândia, São Sebastião, Recanto das Emas, Fercal e Park Way. Vale ainda lembrar que a
lanchonete funciona em sistema de franquias. Portanto, das 410 unidades existentes nem todas são
próprias de Guerra.
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Resposta
da assessoria: 1)
As RAs Brazlândia, São Sebastião, Recanto das Emas e Fercal têm loja dos Giraffas e a informação
pode ser conferida no site do Giraffas.
O Park Way é um região predominantemente residencial sem comércio para instalação de lojas.
2) Alexandre Guerra é acionista do Giraffas e usou de metonímia ao se referir a marca quando disse
"temos lojas
em todas as cidades do Distrito Federal".
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