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‘‘SMARTPHONE + DIREÇÃO = Combinação Perigosa’’
Misturar Smartphone e direção aumenta 400% o risco de acidentes.
Mesmo sabendo do perigo, 84% dos motoristas admitem usar o aparelho enquanto estão dirigindo
Uma olhadinha, aparentemente inofensiva, no celular enquanto se está dirigindo é, na verdade, um grande risco. O
motorista se desconcentra e acaba por reagir mais lentamente. Especialistas defendem que esse ato é tão perigoso
quanto dirigir após ingerir bebidas alcoólicas.
Há cerca de quatro anos, já é maior o número de celulares que de pessoas, no Brasil. O uso desses aparelhos pode
aumentar em até 400% o risco de um acidente com vítimas fatais. Isso porque, o tempo de reação do motorista cai
35%, em média. A chance de uma colisão aumenta em até 23 vezes enquanto se digita no celular e dirige ao mesmo
tempo. Esse dados são de uma pesquisa da Universidade de Utah, nos Estados Unidos.
Segundo estudo da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), 84% dos motoristas admitem usar o
aparelho enquanto estão dirigindo, apesar de serem unânimes em concordar que o uso do celular aumenta as chances
de acidentes. Se o motorista estiver dirigindo a 50 km por hora, por exemplo, e tirar os olhos da via por dois segundos,
terá percorrido quase 28 metros sem ver nada. Esses segundos de distração podem ter consequências graves, já que,
além de tirar a mão do volante, a pessoa transfere seu foco para aquela atividade, o raciocínio é desviado, e os
elementos do trânsito ficam apenas em um segundo plano.
A recomendação, portanto, é sempre só pegar o smartphone após desligar o carro. Falar ao celular, mesmo que pelo
viva-voz, é arriscado da mesma forma, já que, apesar das mãos continuarem no volante, a atenção está direcionada à
conversa. Além de colocar a vida de condutor, outros motoristas, passageiros, ciclistas e pedestres em risco, se
flagrado por um agente de trânsito falando ou mexendo no celular enquanto dirige, o motorista pode receber multa e
pontos na carteira de habilitação.

Fonte: https://segurancaemtransito.wordpress.com
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Aviso aos Funcionários
ATENÇÃO
Estamos trabalhando há 93 dias sem acidentes. Último acidente
ocorrido foi em 26/01/2015. (sem vítimas).

Aniversariantes do Mês
¤ 04/05 - Euripedes
¤ 05/05 - Claudete
¤ 24/05 - Nayara

A venda de papelão rendeu no mês R$ 31,15.
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