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 Olá Betina Barros, sair 

EDITORIAL

Edição 100

Em dois anos, foram publicados 941 artigos sobre temas diversos e importantes para o debate sobre
Segurança Pública do país; 77% dos textos apresentaram dados ou evidências empíricas para fundamentar
as análises

Esta semana o Fonte Segura chega à sua 100ª edição. É um feito que merece ser comemorado. A newsletter, criada a partir de uma
parceria entre o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e a Analítica Comunicação, foi concebida para ser um espaço privilegiado
de análises e debate sobre os principais temas de segurança pública. É isso que temos feito desde a nossa primeira edição, lançada
em agosto de 2019.

Nesses dois anos foram publicados 941 artigos escritos por policiais, pesquisadores, gestores, promotores, juízes, jornalistas,
advogados e lideranças da sociedade civil. A diversidade do perfil dos autores é um dos princípios editoriais que nos orientam. A
intenção é fomentar o debate e a circulação de ideias. Ao todo, publicamos textos de 280 colaboradores, sendo que mais da metade
eram mulheres.

Temos buscado trazer para o debate público a maior diversidade possível de temas relacionados à segurança pública. Os artigos
publicados até aqui cobrem assuntos relacionados ao cotidiano dos policiais, aos problemas para reduzir a violência contra mulheres
e minorias e à discriminação racial. Homicídios, crime organizado e sistema prisional têm recebido atenção especial. Também
buscamos cobrir as inovações na gestão da segurança pública, os dilemas e problemas das inovações tecnológicas, a política de
armamento, a segurança privada e as mudanças legislativas. Como não poderia deixar de ser, apresentamos análises baseadas em
estatísticas criminais, pesquisas de opinião, dados organizacionais e dados sobre mídias sociais.

O nome Fonte Segura não foi escolhido por acaso. Seguindo a tradição do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nossa proposta
é apresentar aos leitores informações confiáveis e análises bem fundamentadas. Assim, a maioria dos artigos – cerca de 77% -
apresentou dados ou evidências empíricas para fundamentar as análises. 

Ao longo dessas 100 edições, a equipe do Fonte Segura tem se esforçado para apresentar um produto de excelente qualidade
gráfica, conteúdo altamente especializado, tratando de temas atuais e relevantes para o debate público sobre segurança. O desafio
é grande e o trabalho é intenso. Mas acreditamos que vale a pena o esforço para promoção do debate entre os diversos atores que
compõem a segurança. 

Agradecemos a confiança que os leitores e leitoras depositam no nosso trabalho.
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