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A língua do futuro

Lan
»Trabalhamos naÚltima

Hora de São Paulo, tempos
atrás. Lan é homembem-
humorado. Autor gráfico
das belas formas
femininas. Nascido em
língua hispânica, tem o
humor carioca para ver o
belo. Suas charges de hoje
exibemo belo exemplo de
corpo demulher.
Pequenininho, aparece
como bigode grande e
branco, olhando de baixo
para cima. Tudo que
faz é benfeito.

Anônimos
» Hospitais públicos em
Brasília trazem na
entrada do Pronto-
Socorro quadro onde os
pacientes podem ver
quais são os médicos
disponíveis. Na verdade,
poderiam. Nenhum
hospital disponibiliza os
nomes. Todos os quadros
estão vazios.

Chiclete
» Jaqueline Roriz entregou o
jogo quando omarido foi
se servir do chiclete de
Durval Barbosa. “Você
sempre faz isso.” Ficou
parecendo que estiveram
ali várias vezes. Por falar
emBarbosa, é oministro
JoaquimBarbosa quem vai
decidir o futuro da
parlamentar.

Big Brother
» São 200 gravações nas
mãos deDurval. Até agora,
só 30 são conhecidas. Tem
muita gente roendo
as unhas.

Jeitinho
» É oMinistério Público
Federal que está olhando
para o relógio. A Infraero
recebeu a sugestão de
agilizar as licitações para a
Copa doMundo de 2014.
Aos olhos do povo, a
impressão que dá é que os
órgãos públicos não fazem
questão de detalhar
planejamentos, dada a
abertura de dispensa de
licitação para trabalhos de
emergência.

Rim
» Cada vezmaior a fila de
quem espera um rim para
poder vivermelhor. A
Sociedade Brasileira de
Nefrologia faz campanha
para incentivar doação.
Outro assunto da
campanha é a prevenção a
doenças dos rins. Quanto
antes foremdetectadas,
maior a chance de
recuperação.

Dnit
» Depois de instalar
lombadas eletrônicas e
radares nas cidades,
agora é a vez das
estradas. O
Departamento Nacional
de Infraestrutura de
Transportes (Dnit),
responsável pela
qualidade das estradas
brasileiras, prepara os
estudos para a instalação
dos equipamentos.

Sesc
» Barato e bem servido, o
restaurante doMinistério
da Justiça é omais
procurado pelos
servidores públicos da área
central de Brasília. Mérito
do Sesc.

Troco
»Na virada do ano, o então
presidente Lula prorrogou
pormedida provisória
taxas de energia elétrica
cobradas dos
consumidores.
Parlamentares propõem
redução do imposto.
Quando o governo pediu
economia, a população
atendeu. Como
agradecimento,
aumentou a conta.

Controle
» Pode ser que ninguém
tenha anunciado aos
quatro ventos que a
inflação chegou. Mas
basta ver o preço do
açúcar, do feijão, do arroz
e da gasolina que dá para
desconfiar. Ou os donos
demercado aumentam o
preço para alargar os
lucros ou omonstro
está de volta.

“Os discursos puxamo
gatilho e a corrupção
abastece a arma.”
» Comentário no ar na saída da PF

A frase que não foi pronunciada

Qualidade
deficiente
Foi cara e malfeita a reforma no espelho d’água no Pa-

lácio do Planalto. A última vez que o ex-presidente Lula
despachou lá foi em agosto do ano passado, muito antes
de autorizar a reforma. A qualidade do serviço prestado
foi duvidosa. A água continua indo para o ralo. Cresceu
tanto que ao lado do jardim no térreo foi necessária a
abertura de um córrego. Inundou com a colocação de
azulejos mal aplicados. Hélio Coloq, identificado, achou
absurdo ocorrerem os fatos entre uma reforma e outra,
sem consultas a quem entende.

A
s mortes vio-
lentas, incluin-
do os homicí-
dios, têm ca-

racterísticas contra-
ditórias: no agrega-
do, são previsíveis;
no nível individual,
não o são. É mais fá-
cil prever a taxa de
um gênero, de uma
raça ou de uma faixa
etária do que uma
morte individual.
A impossibilidade

de prever eventos in-
dividuais nos remete
ao estudo do risco. O
risco de vitimização
varia muito na socie-
dade brasileira. Há
categorias de alto e
de baixo riscos. Uma
análise combinatória
das variáveis associa-
das com o risco au-
menta as diferenças
entre os extremos.
Por exemplo, em Mi-
nas Gerais, a proba-
bilidade de um ho-
mem ser assassinado
era mais de nove ve-
zes a probabilidade
deumamulher seras-
sassinada— 9,21, pa-
ra ser exato. A razão
de risco de vitimiza-
ção entre homens e
mulheres em2001 era
alta, próxima da mé-
dia brasileira. Em vá-
rios países é muito
menor. Da mesma
maneira, o risco de
vitimização dos jo-
vens era muito mais
alto do que entre
crianças ou idosos. O leitor pode perceber
que, combinando gênero e idade, as dife-
renças entre os extremos aumentam. O ris-
co de um homem jovem ser assassinado
era quase 30 vezes mais alto do que o de
umamulher da terceira idade.
Há outros fatores, como o estado civil e

a raça/cor da pele, que podem ser intro-
duzidos na análise combinatória, sepa-
rando mais as taxas das combinações
mais altas e as das mais baixas. Evidente-
mente, só podemos trabalhar com as va-
riáveis sobre as quais há dados; infeliz-
mente, há variáveis que influenciam a taxa
de vitimização, como a religião e a religio-
sidade, a estrutura da família, o nível efeti-
vo de educação, sobre as quais não há in-
formação confiável e que não podem ser
incluídas na análise combinatória.
Se não temos dados sistemáticos de

qualidade sobre essas variáveis no nível es-
tadual ou nacional, como sabemos que
elas estão relacionadas com o risco de ser
assassinado?
É uma hipótese que, em grande parte,

se fundamenta em estudos realizados fora
do Brasil, em países onde essas informa-
ções já são parte da base nacional de da-
dos, e em pesquisas específicas de vitimi-
zação, realizadas dentro e fora do Brasil,
que incluíram dados sobre elas, demons-
trando que são relevantes para a análise da
vitimização por crimes violentos.
Com os dados que temos sobre Minas

Gerais (e sobre o Brasil), podemos afirmar
o que se segue: gênero, idade, estado civil e
raça/cor da pele são fatores associadas ao
risco de vitimização por homicídio; a com-
binação desses fatores refina as taxas de
risco. Por exemplo: conhecendo o gênero e

a idade, podemos di-
ferenciar a popula-
ção em grupos de ris-
co, que variam desde
menos de 2 por 100
mil (exemplo:mulhe-
res de 60 a 69 anos)
até quase 53 por 100
mil (homens de 20 a
29 anos), ou seja, a
comparação entre a
taxa de vitimização
por 100 mil habitan-
tes de um grupo de
alto risco (homens de
20 a 29 anos) com a
de um de baixo risco
(mulheres de 60 a 69
anos) em 2001, mos-
tra que a primeira era
26,5 mais alta do que
a do segundo.
Essas diferenças

entre as taxas de risco
de subgrupos da po-
pulação são estrutu-
rais: houve profun-
dasmudanças em ca-
da um dos cinco anos
estudados, mas as
mesmas faixas e gru-
pos tiveram os valo-
res mais altos e mais
baixos de cada ano.
Alguns desses fa-

tores têm efeitos in-
terativos e não sim-
plesmente somató-
rios. Por exemplo: co-
nhecendo o gênero e
a idade, dados cons-
tantes tanto dos cen-
sos quanto dos regis-
tros de óbitos, pode-
mos diferenciar a po-
pulação em grupos
de risco, que variam
muito entre si. As re-

lações entre os riscos de vitimização não
são as mesmas em todas as partes do país
nem em todos os anos. Não são uma cons-
tante no tempo e no espaço: elas mudam
pouco gradualmente, mas mudam. Quan-
do há um incremento acelerado nos homi-
cídios vinculados ao crime organizado, as
disparidades entre o risco dos homens e o
das mulheres crescem. Drogas e armas de
fogo vitimam ainda mais homens jovens,
pobres e negros do que as demais armas e
circunstâncias.
As diferenças entre as taxas de risco de

combinações que aumentam e que dimi-
nuemo risco são grandes e devem ser leva-
das em consideração pelas políticas públi-
cas inteligentes de prevenção dos homicí-
dios. Para levá-las em consideração é pre-
ciso conhecê-las. Políticas públicas inteli-
gentes salvam vidas.

Q
uem se der ao trabalho de levantar
todos os termos da língua portugue-
sa, em sua versão culta, poderá che-
garacercade600mil vocábulos. Sóo

Vocabulário ortográfico da língua portugue-
sa, editado pela Academia Brasileira de Le-
tras, tem perto de 400mil verbetes. É uma
das10línguasmaisfaladasdomundo,abran-
gendo povos que, somados, chegam a 240
milhões de falantes. É por essas e outras que
existemmovimentos de valorização do nos-
so idioma, como recentemente ocorreu com
a defesa da latinidade, em que os próprios
franceses se encontram firmemente empe-
nhados. É uma forma, na verdade, de tentar
uma reação ao predomínio inglês, graças à
parafernália eletrônicadequeépródiga a in-
clusãodigital, comose verá a seguir.
Vamos supor que o indivíduo tenha leva-

do uma pancada na cabeça. Demorou 20
anos para se recuperar. Quando finalmente
acordou, pensou que estava em outromun-
do. Não entendeu nada do que diziam os
jornais e as pessoas à sua volta.
Pousou os olhos curiosos numa página

digital. Depois de 10 minutos de garimpo,
pediu socorro ao médico que o atendia.
Achava que tinha ficado louco.
Não era paramenos. Leu que o IRF AN-

VIEW permite fazer conversões de várias
imagens aomesmo tempo. Se quiser utilizar
alguns programas gratuitos no seu PC com

Windows, é preciso ver a lista de aplicati-
vos. Vai além e registra que oVLC Player é
uma excelente opção para ver vídeos e fil-
mes no formato .AVI. E reconhece que toca
músicas com uma fidelidade maior que a
doWindowsMedia Player. A enfermeira aju-
da, dizendo que as fotos de umbebê podem
ser organizadas pelo F-Spot, gerenciador
grátis para Linux. Lembrou do sobrinho que
não via hámuito tempo.
O nosso herói aprende ainda que o for-

mato .RMVB émais compacto, baixa da in-
ternet mais rápido e pode ser visto no Me-
dia Player Classic. Fica animado quando
sabe que oWinamp ganhou até versão pa-
ra Android e desconfia que esse seja um
assunto para amantes da música. Mas não
tem certeza. Logo sua atenção se volta pa-
ra o AVG Free, boa alternativa para prote-
ger o PC. Quase desiste quando verifica
que o BrOffice edita e salva documentos
em formatoWord, Excel e Power point e
ainda pode exportar para PDF, que ele não
sabe o que é. NemBlackberry.
Fica um pouco mais animado quando

sente algomais humano nessa descoberta:
um cientista da Universidade de Osaka, no
Japão, criou umminirrobô que pode virar o
smartphone do futuro e imita movimentos
humanos. Pensa que, enfim, estamos salvos.
Baixa os olhos para outra seção do jornal

e descobre que há umprogramaque facilita

pesquisa visual em anexos de e-mails. Co-
mo tinha parado de estudar aos 16 anos de
idade— e nada disso era falado há 20 anos
— levou um baita susto e perguntou para
o irmão mais velho o que tinha aconteci-
do. Recebeu uma explicação de como o
desenvolvimento científico e tecnológico
havia se expandido rapidamente em ní-
veis inimagináveis, especialmente no
campo da informática, que antigamente
chamavam de cibernética, termo criado
por NorbertWiener: “Deve-se dar ao ho-
mem o que é do homem e à máquina o
que é damáquina”. Até aí ele lembrava.
Teve paciência para ouvir um pouco

mais sobre significado de Facebook, Twit-
ter, Google, Gmail, tablets, thumbnails (or-
denados alfabeticamente ou por data),
YouTube, plug-in, startup, Chrome, IPho-
ne, iPad etc. Ficou espantado quando sou-
be que foi uma garotada que bolou isso tu-
do, cada um deles tornando-se bilionário
comos seus inventos, nascidos em grandes
universidades norte-americanas.
O irmão, solidário como deveria ser, su-

geriu que uma das primeiras providências
a serem tomadas, quando tivesse alta, se-
ria entrar numcinema e assistir ao premia-
do filme A rede social. Enquanto isso, co-
meçou uma outra longa conversa sobre o
internetês. Tudo tranqs. Também não sou-
be o que era isso.

Quem vai ser
assassinado?

»GLÁUCIOSOARES
Pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj)

Economizar dólar, dólarmesmo, o governo o fará, agora, com
a recomendação de “pool” nas linhas aéreas internacionais.
Ontem chegou a Brasília o comandante Lineu, comomáximo de
disposição para uma solução que satisfaça a todos, e não
somente aos concorrentes estrangeiros. (Publicado em 4/4/1961)

História deBrasília

VISTO, LIDO E OUVIDO

ARICUNHA
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»ARNALDONISKIER
Integrante da Academia Brasileira de Letras e Presidente do CIEE/RJ


