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É um fenômeno global, 
segundo a OMS, que 
contabilizou 1,2 milhão 

de pessoas mortas a cada ano 
em acidentes de trânsito. No 
Relatório de Situação Global 
sobre a Segurança Rodoviária 
de 2015, a OMS, citando dados 
do SIM para o Brasil, indica que 
do total de mortes em acidentes 
automobilísticos 5% eram de 
motoristas de carros, 18% de 
passageiros desses veículos, 
1% de passageiros e motoristas 
de ônibus, 2% de passageiros 
e motoristas de caminhões, 
28% de motociclistas, 20% de 
pedestres e 23% outros, sem 
especifi cação.

Com tamanho problema, são 
sempre bem-vindas tecnologias 
que possam de alguma forma re-
duzir esses números. No Brasil, 
duas delas estão em desenvolvimento para 
tentar diminuir pelo menos os acidentes 
entre motoristas de caminhões e ônibus, 
causados por sono, cansaço ou distração. A 
primeira é uma poltrona antissono, criada 
pelas empresas Marcopolo, TWE e Centro 
Multidisciplinar de Sonolência e Acidentes 
(Cemsa) que tenciona diminuir a fadiga 
do profi ssional e evitar que ele durma 
enquanto dirige. 

A outra, da Vale, é um dispositivo, cha-
mado Brain Computer Interface (BCI), 
capaz de captar ondas elétricas do cérebro 
e, com isso, prever ações que um motorista 
de caminhão nas minas da empresa e, no 
futuro, em veículos pesados que trafegam 
em estradas, ou ainda maquinista de um 
trem irá tomar – como frear, por exemplo 
– e realizá-las antes que o condutor tome 
a iniciativa. 

A cadeira de motorista da Marcopolo, fa-
bricante de carrocerias de ônibus, chamada 
Antisleep Seat, foi criada pela empresa em 
seu Innovation Center (MIC), localizado em 

Alertas contra o sono
Sono, cansaço e distração ao volante – além de embriaguez e excesso de velocidade – estão entre as 
principais causas de acidentes de trânsito, que todos os anos levam à morte cerca de 42 mil pessoas no 
Brasil, de acordo com o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) coordenado pelo Ministério da Saúde

Para evitar acidentes, poltrona vibra, ventila e avisa o motorista 

quando ele está cansado.
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é examinar o motorista para 
saber se ele está usando drogas. 
Em março de 2016 entrou em 
vigor a Lei nº 13.103, de 2015, 
que obriga condutores profi s-
sionais de vans, caminhões e 
ônibus a fazer teste toxicológico 
sempre que vão renovar a car-
teira de habilitação, mudam de 
categoria, são admitidos ou são 
desligados de uma empresa.

Feito a partir de uma amostra 
de cabelo ou unha, o exame 
é capaz de detectar o uso de 
drogas como, por exemplo, co-
caína, crack, heroína, maconha 
e anfetaminas, nos 90 dias ante-
riores ao teste. A lei é aplicada e 
fi scalizada pelos departamentos 
de trânsito de cada estado, no 
momento em que os motoristas 
atualizam seus documentos. 

“O consumo de álcool e outras 
substâncias psicoativas é cada 

vez mais comum entre esses profi ssionais”, 
diz o psicólogo Lúcio Garcia de Oliveira, 
do Departamento de Medicina Legal, Ética 
Médica e Medicina Social e do Trabalho 
da FMUSP. Em fevereiro ele concluiu um 
estudo sobre os efeitos do uso múltiplo 
de drogas sobre o sono de motoristas de 
caminhão no Estado de São Paulo. Na 
pesquisa, que começou em 2012, Oliveira 
ouviu 684 motoristas. 

“Constatamos que, nos 30 dias anteriores 
à entrevista, 67,3% dos participantes ha-
viam usado álcool, 34,6% de forma pesada, 
26% como binge drinking [consumo episó-
dico, excessivo, de uma grande quantidade 
de bebidas alcoólicas em um curto período 
de tempo] e 9,2% estavam sob o risco de 
desenvolver dependência”, conta Oliveira. 
“Além disso, 54,6% deles relataram o uso 
múltiplo de álcool e outras drogas. Nessa 
população, o consumo foi mais pesado, 
caracterizado pela adição de cinco doses, 
em relação àqueles que ingeriram apenas 
uma dose”.

Caxias do Sul, em parceria com o Cemsa, 
de Belo Horizonte, e a companhia TWE, 
pertencente ao grupo canadense Wood-
bridge, fabricante da espuma moldada da 
poltrona. 

O Cemsa foi criado pelo especialista 
em distúrbios do sono e responsável pelo 
projeto da cadeira, Marco Tulio de Mello. 
“É uma empresa de pesquisa e o nosso 
objetivo é oferecer suporte a empresas 
no gerenciamento do risco de fadiga dos 
seus funcionários”. A poltrona é equipada 
com quatro dispositivos – assento vibra-
tório, manta térmica de aquecimento, 
ventiladores e alto-falantes para men-
sagens –, que atuam nos momentos de 
fadiga e sonolência do motorista com o 
objetivo de mantê-lo alerta. Os coman-
dos da cadeira são acionados por um 
aplicativo de celular, desenvolvido pelo 
Cemsa, que se comunica com a poltrona 
por bluetooth.

Além de novas tecnologias, uma outra 
maneira de tentar reduzir o número de 

INICÍO A MINHA COLUNA comentando a nova novela  
que a Record encomendou com a autora Cristianne Fridman 
com quem a emissora renovou o contrato por mais três anos. 
Ela que já escreveu ‘Vidas Em Jogo’, terá agora  a fi nalidade 
específi ca de transformar em novela o best-seller ‘Casamento 
Blindado’, escrito pela fi lha de Edir Macedo em parceria com 
o marido Renato.

O PLANO E EXIBIR A TRAMA NO ANO QUE VEM, após 
o fi m de Belaventura. A ordem é não poupar investimentos, já 
que a emissora vê na produção um grande potencial de audi-
ência, até porque o livro frequentou a lista dos mais vendidos 
e é composto por histórias de casais com crise e resoluções de 
problemas. A novela promete!

COMANDADO POR FABÍOLA REIPERT E REINALDO 

GOTTINO, e a participação de Renato Lombardi, o quadro da 
Venenosa do Balanço Geral (Record) segue liderando o horá-
rio como uma pedra no sapato da Globo, onde mesmo com as 
mudanças, o Vídeo Show continua atrás do esquete de fofocas 
no IBOPE. Fevereiro o placard foi 10.5 para a Record contra 
10.1 para a Globo.

APÓS UM ANO COMO REPÓRTER DO PROGRAMA 

DA XUXA MENEGHEL, Nany People deixará a atração. 
Com a mudança de formato do programa para uma espécie 
de ‘Dança dos Famosos’, o contrato de Nany não foi renovado 
pela Record. Já dizia Chacrinha: na TV brasileira nada se cria 
tudo se copia.

A GLOBO MARCOU PARA OUTUBRO O INICIO DAS 

GRAVAÇÕES da quinta temporada de ‘Ta No Ar, a TV na TV’. A 
ideia e estrear em janeiro de 2018 e o elenco deve ser mantido. 
O programa  é interessante e mostra o andamento da televisão 
brasileira sem distinção desse ou daquele canal. O programa 
terá uma hora de duração.

DEPOIS DA POLÊMICA COM A MULHER, que o acusou 
de agressão mas voltou atrás, o sertanejo Victor, da dupla com 
Léo, fez as pazes com a mulher. A queixa foi retirada e ambos se 
propuseram a mostrar para a imprensa que está tudo bem entre 
o casal. O motivo do acordo foi para não arranhar a imagem da 
dupla no cenário artístico brasileiro.

APÓS PARTICIPAR NA NOVELA ‘VELHO CHICO’, a atriz 
Bárbara Reis volta à  telinha, desta vez na história ‘Os Dias Eram 
Assim’, nova trama das onze na Globo, que tem estréia marcada 
para abril. Na produção ela viverá a revolucionária Cátia, que 
nas decadas de 70 e 80 lutará pela liberdade de expressão. A 
produção já está bem adiantada.

UM GRANDE STAFF ESTÁ SENDO MONTADO PARA 

O LANÇAMENTO DO CANTOR WAGÃO. Uma equipe de 
produção, incluindo uma assessoria de imprensa, já foi contra-
tada. Tudo para alavancar a carreira desse jovem cantor que 
no estilo sertanejo vai dar muito o que falar. Apesar de não ser 
conhecido ainda, Wagão já tem uma bagagem pelo tempo de 
carreira que posui.

FRASE FINAL: Há pessoas que se apegam á sua opinião, 
não porque seja verdadeira, mas porque e sua.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV tonyauad@ig.com.br

Usina Açucareira Paredão S.A.
CNPJ/MF. nº 61.340.238/0001-50 - NIRE 353.0002083-9

Convocação - AGO A Ser Realizada em 24/04/17
Ficam convocados os senhores acionistas da Usina Açucareira Paredão S.A. a se reunirem em assembléia geral ordinária, 
no dia 24/04/17, às 09 hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 123, nesta Capital, para discutir e deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: 1. Relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31/12/16; 2. 
Eleição da Diretoria para o triênio de 2017/2020; 3. Fixação dos honorários da Diretoria; 4. Outros assuntos de interesse 
social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 
da Lei nº 6.404/76. SP/SP, 09/03/17. Assinatura: Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente. (10, 11 e 14/03/17)

Professores de Contabilidade da USP e 
da Ufscar descobrem no escritor um colega 
de profi ssão.

O Machado de Assis da literatura brasi-
leira, todos conhecem. Mas e o contador, 
o contabilista? Essa outra profi ssão de 
Joaquim Maria Machado de Assis foi con-
fi rmada por estudos do professor Eliseu 
Martins, da Faculdade de Economia, Ad-
ministração e Contabilidade de Ribeirão 
Preto (Fearp) da USP, em parceria com 
sua colega Isabel Cristina Sartorelli, do 
Centro de Ciências e Tecnologias para a 
Sustentabilidade da Universidade Federal 
de São Carlos (Ufscar), em Sorocaba.

Os pesquisadores se debruçaram sobre 
a vida profi ssional de Machado de Assis 
e conseguiram provar sua atuação como 
funcionário público no Ministério de Via-
ção e Obras a partir de 1889. Nesse ano, 
Machado tinha apenas 33 anos e, por 
questões fi nanceiras, decidiu entrar para a 
vida pública, reconhecendo que seu papel 
como burocrata seria seu principal meio 
de sobrevivência. Durante todo o restan-

A razão entre o compri-
mento e o diâmetro de uma 
circunferência é a mesma 
para qualquer círculo e esse 
número, de valor um pouco 
maior que três, é conhecido 
como p (Pi). Além de ser 
constante (3,14), o pi é uma 
dizima periódica, ou seja, o 
número tem uma série infi nita 
de algarismos decimais.

O dia do p é comemorado 
em 14 de março devido a 
semelhança entre a data (em 
inglês, o mês antecede o dia), e 
o valor da razão. Os primeiros 
indícios da existência são de 
aproximadamente 1900 a.C., 
mas o grego Archimedes (287 
– 212 a.C.) é considerado o 
primeiro a calcular o valor de 
Pi com precisão.

Segundo o professor Glenn 
Albert Jacques Van Amson, 
autor de matemática do Sis-
tema Anglo de Ensino, muitos 
processos de cálculos de com-
primentos, áreas e volumes já 
eram conhecidos há séculos; 
eles vinham na forma de ins-
truções de procedimentos e 
não como fórmulas como, por 
exemplo, C = 2pr, A = pr2, V = 
3/4pr3. Essas e outras fórmu-
las consequentes apareceram 
apenas a partir do Renasci-
mento. Até aí a constante p 
não era o foco. Usavam-se 
valores aproximados como 
3,  e 3,14. 

O trabalho de Archimedes 
para obter valores mais exatos 
de p, pode ser destacado como 
sendo um dos primeiros em 
que a preocupação era com o 
número p em si. Com o tempo, 
este número rendeu inúmeros 
estudos matemáticos. Provou-
se que ele é um número ir-
racional; isto é, não existem 
números inteiros a e b, tais 
que = p. A expansão decimal 
de p não apresenta padrões 
elementares; é como se suas 
casas decimais tivessem vindo 

O superior-geral da Compa-
nhia de Jesus, Arturo Sosa, 
afi rmou que a pobreza afeta 
mais mulheres e crianças do 
que homens. Eleito para co-
mandar os jesuítas em outu-
bro passado, o religioso ainda 
disse que a reconciliação da 
“humanidade com a justiça” 
exige um “cuidado especial” 
em relação às mulheres.

“Quando se faz um estudo 
sobre a pobreza, sempre sai à 
luz como a pobreza afeta mais 
as mulheres e crianças do que 
o restante da população”, 
declarou Sosa, que participou 
de um evento no Vaticano 
pelo Dia Internacional da 
Mulher. “Me parece que um 
ponto muito nevrálgico para 
a humanidade é reivindicar 
um papel para a mulher equi-
valente ao papel do homem, 
em todos os níveis, com di-
reitos e possibilidades reais 

Machado de Assis foi 
contabilista, mostra pesquisa

Memorial de Aires, por exemplo, é consi-
derado por biógrafos como autobiográfi co. 
O personagem Aguiar, cuja profi ssão é de 
guarda-livros, seria autorretrato de Ma-
chado, que também exerceu essa função 
em 1902 no Ministério de Viação e Obras. 
Um guarda-livros executa as mesmas 
tarefas que um contador”.

Outro fato que os estimulou no estudo 
veio das discordâncias entre os biógrafos 
quanto à possível carreira de contador. Na 
busca por comprovações, os professores 
decidiram analisar os documentos encon-
trados sobre o cargo público. 

Para os professores, uma releitura 
mais detalhada das biografi as do autor 
pode defi nir a questão da profi ssão de 
Machado, mas a certeza é que “a con-
tribuição para a área de contabilidade 
é de cunho histórico, pois localizamos o 
grande Machado de Assis como colega de 
profi ssão, o que pode ter impacto grande 
entre os profi ssionais da área contábil”, 
declara Martins (Lívia Oliveira Furlan/
Jornal da USP).

Machado de Assis

te de sua vida – ele morreu aos 69 anos 
-, trabalhou nessa repartição, ocupando 
várias posições. Chegou até ao cargo de 
diretor-geral de contabilidade.

O professor Martins conta que o inte-
resse pelo estudo da vida profi ssional, 
extraliterária, do escritor veio com a 
percepção de que alguns de seus contos 
tinham uma visão mais próxima de ques-
tões econômicas e fi nanceiras. “O livro 

‘Pobreza afeta mais as 
mulheres’, diz líder jesuíta

de fazer algo”, acrescentou 
o superior da Companhia de 
Jesus, mesma ordem do papa 
Francisco.

Além disso, Sosa salientou 
que a Igreja não pode existir 
sem as mulheres e que o Pon-

tífi ce instituiu uma comissão 
para avaliar a possibilidade 
de diaconisas presidirem al-
gumas cerimônias litúrgicas. 
“É um sinal claro de abertura 
a novas possibilidades. Neste 
momento, as mulheres são 
o suporte mais estável da 
Igreja, e a Igreja tem vita-
lidade porque as mulheres 
estão muito envolvidas, muito 
mais empenhadas, em muitos 
níveis”, completou o jesuíta 
(ANSA).

Superior-geral da Companhia de Jesus, Arturo Sosa.
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O número Pi intriga 
matemáticos até hoje

de uma caixa de surpresas.
A letra grega p, que vem da 

palavra perímetro, passou a 
ser usada para designar o nú-
mero em 1707 pelo matemá-
tico galês William Jones. “As 
teorias elaboradas sobre o o 
p geram muita ‘matéria prima’ 
para as mais diversas áreas na 
Matemática e na Computação. 
Pode-se criar processos de 
criptografia para codificar 
mensagens, por exemplo”, 
diz Glenn. Por se tratar de 
um número irracional, o p 
apresenta uma série infi nita 
de algarismos decimais e a 
tentativa de calcular o valor 
exato sempre fascinou os 
matemáticos. 

O cálculo mais preciso 
do Pi antes da invenção do 
computador foi feito por D.F. 
Ferguson que, em 1945, che-
gou a 620 dígitos. Com a ajuda 
de computadores, conseguiu 
atingir 710 dígitos. Em 1999, 
o japonês Takahashi Kanada 
chegou a casa dos trilhões, 
com 206.158.430.000 dígitos, 
auxiliado por um computador. 
O maior cálculo de pi feito até 
hoje aconteceu em 2002 por 
matemáticos da Universidade 
de Tóquio. Eles conseguiram 
registrar 1.241.100.000.000 
dígitos (Um quatrilhão). Em 
13 de março 2015, o japonês 
Akira Haraguchi  ‘recitou’, de 
cabeça, o pi com 111.700 casas 
decimais.

Fonte e mais informações: 
(www.sistemaanglo.com.br).
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Inadimplência do 
consumidor cai 8%

Em todo o país, a inadimplên-
cia do consumidor caiu 8% em 
fevereiro, de acordo com dados 
divulgados na sexta-feira (10), 
pela empresa Boa Vista Serviço 
Central de Proteção ao Crédito. 
No acumulado dos últimos 12 
meses, houve retração de 3,5% 
na comparação com os 12 meses 
anteriores. Na comparação com 
fevereiro de 2016, a queda foi 
de 8,3%.

Quando avaliadas as regiões 
do país, nos últimos 12 meses, 
a única que teve aumento da 
inadimplência foi a Norte (1,4%). 
No Centro Oeste, a queda foi de 
-0,3%, no Nordeste, de -0,1%, 
no Sul, de -5,3% e no Sudeste, 
de -5,1%.

Segundo economistas da em-
presa, as adversidades ocorridas 
na economia ao longo dos últimos 
dois anos geraram grande cautela 
nas famílias, inibindo o consumo 
e contribuindo para a diminuição 
do fl uxo de inadimplência. “Man-
tendo a perspectiva de pequeno 
crescimento da economia e 
renda, juros menores e infl ação 
controlada, espera-se uma reto-
mada sustentável da demanda de 
crédito, expandindo a renda dis-
ponível das famílias, fatores que 
colaboram para manter o atual 
ritmo de queda da inadimplên-
cia”, fi naliza a empresa (ABr).


