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Brasileiro põe tradição antes do prazer
Foi o que mostrou pesquisa do Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento sobre os valores mais importantes para quem vive no País
Lígia Formenti / BRASÍLIA

Pesquisainédita feita peloPrograma das Nações Unidas para Desenvolvimento (Pnud)
mostra que o brasileiro busca
antes a tradição ao prazer. E
quando se pergunta o que o angustia, 90,1% têm a percepção
de que a violência vem crescendo no País. Além do porcentual bastante expressivo, o
que chama a atenção é que, para 23% dos entrevistados, não
é a violência praticada pelos
bandidos que mais incomoda,
mas a vivenciada em casa.
O trabalho, feito em parceria
com o Instituto Paulo Montenegro/Ibope e Universidade Mackenzie, com 4.017 entrevista-

dos, procurou definir quais são
os valores mais importantes para o brasileiro. Em primeiro lugar, vem o bem-estar do próximo e, em segundo, o bem-estar
da humanidade e da natureza.
Resultados que, de acordo com
o economista sênior do Pnud,
Flávio Comim, são frequentemente encontrados em vários
países. Na terceira colocação,
veio a surpresa: a importância
que os brasileiros dão à estabilidade social. “É um elemento novo, diferente do que é constatado em trabalhos semelhantes
de outros locais.”
Hiperinflação. Para o economista,arelevânciadada pelobrasileiro à estabilidade pode ter

duas explicações. “Ela pode ser
reflexo da memória ainda presente do período de hiperinflação vivido no País”, diz. Outra
possibilidade é que brasileiros
● Quem deve ensinar

43,1%

dos entrevistados na pesquisa
dizem que a família é que tem a
responsabilidade de ensinar
valores para crianças

24,75%

das pessoas dizem que a
responsabilidade de transmitir
valores é da escola

procurem estabilidade para
“compensar” fatores que desestabilizamocotidiano, comoo receio da violência. “A estabilidade seria uma espécie de antídoto”, resume.
Comim observa que a pesquisa ainda desmente o estereótipo
de um brasileiro que busca constantemente o prazer. Na escala
de valores, o prazer ocupa a sexta posição, abaixo da autonomia
e da tradição. O trabalho procurou também diferenciar valores
de acordo com sexo, escolaridade e faixa etária. Mulheres dão
maisatençãoavaloresrelacionados à conservação (como estabilidade social e tradição) e pouco
se importam com autopromoção (relacionado ao poder e êxi-

to pessoal). Para jovens ocorre o
oposto: eles estão pouco ligados
a valores ligados à conservação,
mas dão muita importância para
aqueles relacionados à autopromoção e a mudanças.
Violência. “Já os números obti-

dos sobre violência surpreendem.Levantamentos semelhantes feitos no passado mostravam que 70% dos brasileiros tinham a percepção de que a violência estava aumentando”, comenta Flávio Comim. Ele observa que, em muitos dos locais
analisados, a violência captada
pelas estatísticas policiais não
aumentou na mesma velocidade que a percepção dos entrevistados. “Talvez os números refli-
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tam o impacto que a violência
doméstica, muitas vezes invisível nos índices oficiais, vem
apresentando na vida do brasileiro”, completou.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 25 maio 2010, Metrópole, p. C4.
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Tecladista da banda Jota Quest é acusado
de agredir mulher em Belo Horizonte

Suspeito de atirar em
estudante é preso

Cidades da Copa terão
corredores de ônibus

Turistas são resgatados
da Serra do Mar

MP denuncia obstetras
de mãe do menino S.

O helicóptero Águia, da Polícia
Militar, resgatou ontem quatro
turistas que estavam perdidos
na Serra do Mar, em Cubatão,
no litoral paulista. Segundo o
Corpo de Bombeiros de Santos,
eles sofreram apenas arranhões
superficiais. Outros três turistas que estavam com o grupo
conseguiram voltar para o Parque Ecológico do Perequê na
noite de domingo. O grupo se
perdeu quando fazia uma trilha.

O Ministério Público do Rio denunciou por homicídio culposo
Nadir Farah e Eduardo Pessoa
Farah, obstetras de Bruna Bianchi. Mãe de S. – menino que teve a guarda disputada pelo pai
americano. Bruna morreu em
2008, no parto da segunda filha.
Também foram denunciados
Marcus Vinicius Guedes Werneck, Izabel de Araújo Nogueira e
Sérgio de Oliveira Monteiro,
que faziam parte da equipe.

O tecladista da banda Jota Quest,
Márcio Túlio Marques Buzelin,
de 39 anos, foi acusado de agredir
uma mulher de 24 anos em Belo
Horizonte, no domingo. Aline
Fernanda Siqueira – que afirma
ter mantido um relacionamento com o músico por seis
meses – mostrou hematomas
das supostas agressões na Delegacia
de Crimes contra a

Mulher da capital mineira. “Começamos uma discussão, que
acabou nisso.”
Buzelin (foto) e seu advogado, Antônio César Ribeiro, não
foram localizados. À imprensa
local, Ribeiro afirmou que
a denúncia é falsa. O advogado entrou com uma representação contra Aline
por tentativa de extorsão
e difamação.

Tempo para condenação de
assassino cai pela metade em SP
Bruno Boghossian / RIO

Quase dois anos após as mudanças feitas no Código de Processo
Penal (CPP) para simplificar os
procedimentoscriminaisnaJustiça, um levantamento feito nos
Tribunais de São Paulo e do Rio
mostraque o tempomédio entre
o crime e a sentença final caiu
até70%.Osréus,noentanto,ainda esperam pela decisão do juiz
por um período maior do que
prevê a lei.

A pesquisa feita pelo Centro
de Estudos de Segurança e Cidadania (Cesec), da Universidade
Cândido Mendes, constatou
que, após as alterações no CPP,
em agosto de 2008, o tempo médio de processamento de um casodehomicídiodolosonoTribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) passou de 1.246 para 646 dias
– uma redução de 48%. O estudo
destaca que os dados não representamofimdalentidãodaJustiça, uma vez que o prazo previsto

Falecimentos

Como reitor, ele
transformou a FEI
OreitordaFundaçãoEducacional Inaciana (FEI), professor
Marcio Rillo, foi um dos responsáveis pela transformação
da instituição em Centro Universitário, em 2002 – quando

Foi preso anteontem
O ministro das Cidades,
em Perdizes, zona
Marcio Fortes, disse
oeste de São Paulo,
que as 12 cidades-sePROJETOS SERÃO
Hemerson Henride da Copa do MunCRIADOS NAS
que Souza de Aldo 2014 vão ganhar
CIDADES-SEDE
meida, de 22 anos,
corredores exclusiPARA AUXILIAR O
suspeito de atirar
vos para ônibus e
TRANSPORTE
em uma estudante
terão bondinhos, os
de 25 anos. No dia 3, a
chamados veículos levítima chegava em casa,
ves sobre trilhos. A constambém em Perdizes, quando
trução de metrôs foi descartada
foi assaltada. A universitária
para “que as cidades não sejam
não reagiu, mas o ladrão atirou. esburacadas”.

47

no Código é de 260 dias quando
o réu está preso e de 310 dias
quando está solto.
De acordo com a coordenadora da pesquisa, Ludmila Ribeiro,
há indícios de que as mudanças
no CPP contribuíram para a
maior celeridade dos processos,
mas a Justiça brasileira ainda enfrenta dificuldades para o cumprimentodosprazos. “A mudança reuniu diversos atos numa
mesmaaudiência:euouçoas testemunhas de acusação, as testemunhasdedefesaeoréunomesmo dia”, explicou. “Em casos
simples, é possível reunir esses
procedimentos, mas quando é
preciso ouvir muitas testemu-

nhas, é mais difícil. A audiência é
partida e o juiz pode pedir um
prazo maior para a sentença.”
O juiz Antonio Patiño Zorz, da
29.ª Vara Criminal de São Paulo,
acredita que o Estado só conseguirá atingir uma redução ainda
maior do tempo de processamentocomummaiorcontingente de funcionários. “Se os números caíram significativamente,
foi por um avanço legislativo.
Umavançomaiorsósevaiconseguir com uma melhor estrutura
para o Judiciário”, afirmou.
No Tribunal de Justiça do Rio
(TJ-RJ), a redução no tempo de
processamento de crimes de homicídio doloso também chegou

● Nos casos de roubo

Tempo médio entre o crime e a
sentença final, nos Tribunais de
Justiça dos dois Estados, antes e
depois do advento do novo CPP.
Os limites legais são de 120 dias
(no caso de réu preso) ou de 150
dias (acusado em liberdade)

SP 627 p/186
RIO 641 p/423
a 48% – de 1.430 dias antes da
mudança no CPP para 744 dias.
Paraa defensorapública Mari-

lia Quaresma Leitão, a sobrecarga da Justiça nos Estados impede que as determinações do novoCPPtenhamaeficáciaesperada. “As varas criminais têm um
número de processos muito
maior do que poderiam suportar”, avaliou.
Futuro. A coordenadora da pesquisa alerta que o verdadeiro
efeito das mudanças só poderá
ser comprovado nos próximos
anos, quando amadurecerem as
alterações. “Há processos de homicídio que duram cerca de quatro anos. Então ainda é preciso
observar procedimentos por
mais tempo”, afirma Ludmila.
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também assumiu o cargo. Antesdadata,fundaçãoeramantenedoradequatrofaculdadesautônomas, três em São Bernardo do Campo (Administração,
Engenharia e Informática) e
uma em São Paulo.
A ideia era garantir a qualidade da graduação, integrar e estruturar as pesquisas. Departamentos ainda foram unidos para que os professores ensinassem em todas as faculdades,
agregando conhecimento.
Formada a estrutura de pesquisa,oobjetivo deRilloeraimplementar o doutorado. Morreu ontem, aos 56 anos.

A filha Maria Cristina Borges de Lara Campos, o genro Oswaldo de Camargo
Sheldon Filho, e o neto Roberto de Lara Campos Sheldon da amada

MARIA RE-ATA !APTISTA !OR&ES
agradecem o carinho e o conforto recebidos e convidam para a Missa que será celebrada
amanhã, dia 26 de maio de 2010 às 10h30, na Igreja de Nossa Senhora do Brasil.

A esposa Mercedes, filhos e netos do querido

DR. EXPEDITO LAMY
agradecem as manifestações de carinho recebidas pelo seu
falecimento no último dia 21/05 e convidam para a missa de
7ºDia que será celebrada 4ª feira (26/05) às 18:00 hs
na Igreja Nossa Sra. do Sion à Av. Higienópolis, 983.

Maria Esteves Ferreira – Aos 90 anos. Filha de Miguel Esteves e Abertina Zanizeli. Deixa filhos. O enterro foi no Cemitério de Vila Mariana.
Maria Aparecida Martins Papa – Aos 88
anos. Filha de Miguel Martins de Siqueira Maria Francisca de Corsi deixa filhos Cemitério Vila Mariana.
Adriana do Carmo Pinheiro – Aos 87
anos. Filha de José Diogo e Ana do Carmo.
Deixa filhos. O enterro foi no Cemitério de Congonhas.
Leonor Melo Vieira – Aos 86 anos, era casada com Osmario José Vieira. Deixa os filhos
Tania e Nadia. O enterro foi no Cemitério de
Congonhas.
Ana de Souza Rossini – Aos 85 anos. Filha
de José Pacheco de Souza e Maria Lucia Pacheco. Deixa filhos. O enterro o Cemitério da
Paz.

Feiga Grunspun – Dia 17, aos 85 anos, era
viúva. Deixa filhos e netos. O enterro foi no Cemitério Israelita do Butantã.
Mafalda Caramico – Aos 85 anos. Filha de
João Gioconde e Francisca Benevenuto. Deixa
filhos. O enterro foi no Cemitério do Tremembé.
Zilda de Masi Gasques – Aos 83 anos, era
viúva. Deixa os filhos Anicleia e Aniceia. O enterro foi no Cemitério de Congonhas.
Hitome Marino – Aos 76 anos. Filha de
Shokichi Suzuki e Masaco Suzuki. Deixa filho.
O enterro foi no Cemitério do Araçá.
Francisca Diva Alencar Medeiros – Aos
74 anos. Filha de Antonio Praxedes de Alencar e Maria José de Jesus, era viúvo de Francisco Garcia de Medeiros. Deixa os filhos Antônio, Rita, Maria, Cicero, Francisco, José, Expedito e Sebastião. O enterro foi no Cemitério do
Carmo.

A família do querido e inesquecível

OMAR MAKSOUD
Convidam para a missa de 30º dia, que será celebrada dia 27-05 (quintafeira) às 19:00hs na Igreja São José, Rua Dinamarca nº 32 - Jardim Europa

Marilena Marfaragi Ramos Schubert –
Aos 71 anos. Filha de Domingos Marfaragi e
Maria Rodrigues Marfaragi. O enterro foi no
Cemitério do Araçá.
Suelyn Aparecida Bocchini – Aos 64
anos. Filha de José Prosdocini e Aleda Lourenço Prosdocini. Deixa filhos. O corpo foi transladado para o Crematório da Vila Alpina.
Maria Benedita da Silva Ferreira – Aos
60 anos. Filha de Geraldo Alves da Silva e Maria José da Silva. Deixa filhos. Cemitério São
Luiz.
Neusa Beck Araujo – Aos 60 anos, foi casada com Claudio Araujo. Deixa os filhos Leo e
Juliana O enterro foi no Cemitério de Congonhas.
Maria C. A. de Paula Queiroz Pereira –
Aos 55 anos, era casada com Amândio Augusto Pereira. Deixa os filhos Jorge e Bárbara. O
enterro foi no Cemitério da Consolação.
Edilene Maria de Santana Nascimento
– Aos 44 anos. Filha de Antonio Barbosa de
Santana e Ana Maria da Conceição Santana,
era casada com Claudio do Nascimento. Deixa os filhos Claudio Henrique, Camila e Rafael. O enterro foi no Jardim Vale da Paz.
Juvenal José Nogueira – Aos 85 anos, casado com Elza Litzinger Nogueira. Deixa os filhos Elza, Juvenal, Evano, Rubens e Andrea.
O enterro foi no Cemitério de Congonhas.
Ermínio Mendes – Aos 83 anos, era casado
com Aparecida Rodrigues Mendes. Deixa os filhos Rudair, Rudemar e Ridival. O enterro foi
no Cemitério de Congonhas.
Victorio Rodrigues – Aos 83 anos. Filho de
Demétrio Rodrigues e Luzia Bortolori. Deixa filhos. O enterro foi no Cemitério São Pedro.
Kazuo Yoshimoto – Aos 82 anos. Filho de
Yoshikiyo Yoshimoto e Maria Yoshimoto. Dei-

O marido Roberto de Moraes Cordts, os filhos
Roberto, Priscila e Suzana, o irmão Marcus, casado
com Maria Odette Figueiredo de Camargo Arruda,
a irmã Suzana, casada com Celso Conti Dedivitis,
os sobrinhos e sobrinhas de

DENISE DE CAMARGO ARRUDA CORDTS
Com pesar comunicam seu falecimento ocorrido no último dia 20 e convidam para a Missa de
7º dia que será celebrada no dia 28 de maio, sexta feira, às 11 h, na Capela do Colégio Sion, Av.
Higienópolis nº 983.

xa filhos. O enterro foi no Cemitério São Paulo.
Mendo Amaral de Almeida Prado – Dia
20, aos 81 anos, era casado com Esther Sampaio de Almeida Prado. Deixa três filhos, quatro netos e um bisneto. O enterro foi no Cemitério Municipal de Pereira Barreto.
Armando de Oliveira Costa – Aos 79
anos, foi casado com Clara Garcez Pereira de
Oliveira Costa. Deixa o filho Armando Filho. O
enterro foi no Cemitério de Congonhas.
Domingos Pereira da Silva – Aos 79 anos.
Filho de Augusto Pereira da Silva e Victalina
Pereira de Miranda. Deixa filhos. O enterro foi
no Cemitério do Carmo.
Claudio Ferreira Guimarães – Aos 68
anos. Filho de Geraldo Ferreira Guimarães e
Annita Rodrigues Guimarães. Deixa filhos. O
enterro foi no Cemitério da Saudade.
Professor Dr. Marcio Rillo – Dia 24, aos
56 anos. Deixa as filhas Regina e Marina. O enterro será hoje, às 9 horas, no Cemitério do
Morumbi.
Argemiro Martins de Oliveira –
Aos 51 anos. Filho de Napoleão Martins de
Oliveira e Joaquina Ferreira de Almeida, era
solteiro. O enterro foi no Cemitério Jardim
Parque dos Ipês.
Alexandre Cassidori Coli Medeiros –
Aos 11 dias. Filho de Alexandre Pereira Medeiros e Evelyn Cassidori Coli Medeiros. O enterro foi no Cemitério de Congonhas.

MISSAS
Yolanda Bianco de Azevedo – Hoje, às 11
horas, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, na
Avenida Brasil, Jardim América (7º dia).
Yolanda Hungria Martins – Hoje, às
18h30, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, na
Avenida Brasil, Jardim América (Centenário
de Nascimento).
Werner Fischer – Hoje, às 18h30, na Igreja
São Gabriel, na Avenida São Gabriel, 108, Jardim Paulista (1º aniversário).
José Watson Saboya de Albuquerque –
Hoje, às 19 horas, na Igreja Nossa Senhora
Mãe do Salvador (Cruz Torta), na Av. Professor Frederico Herrmann Júnior, 105, Alto de
Pinheiros (7º dia).
Oswaldo Medeiros – Hoje, às 19h30, na
Igreja São Francisco de Assis, na Rua Borges
Lagoa,1.209, Vila Clementino (7º dia).
Dario Cerchi – Amanhã, às 17 horas, na
Igreja São José, na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa (7º dia).

