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Falecimentos

Crise naUSP faz
historiador deixar
BibliotecaMindlin
O diretor Carlos GuilhermeMota pediu demissão, destacando que
trabalho é prejudicado por greve; reitor e Estado são criticados

Diva Zanfelici – Dia 26, aos 75
anos. Filha de Rina Paltanin e Pedro
Garro. Era casada com Henrique
Zanfelici. Deixa os filhos Rosa, Rina,

Fabio e netos. O corpo foi traslada-
do para o Crematório da Vila Alpina.
Valdir Habermann Farah – Dia
29. Era casado com Anna Maria Fa-
rah. Deixa os filhos Mariangela, Mar-
celo, Maristela e netos. O velório es-
tá sendo realizado hoje no Hospital
Albert Einstein, e às 14 horas, será o
enterro no Cemitério São Paulo.

MISSAS
Ana Maria Pinto de Moraes –
Hoje, às 18 horas, na Catedral de
Goiânia, e às 19 horas, na Igreja N.
Sra. da Pompeia, em Santos (7º dia).

Edmilson Peyres Neves – Hoje,
às 11 horas, na Paróquia N. Sra. do
Perpétuo Socorro, na Rua Honório Lí-
bero, 100, Jardim Paulistano (7º dia).
RubensdeOliveiraCastro – Ho-
je, às 16 horas, na Paróquia N. Sra.
do Brasil, na Pça. Nossa Senhora do
Brasil, s/nº, Jardim Paulista (1 ano).
Marcelo Henrique Domingues
de Castro – Hoje, às 16 horas, na
Paróquia Nossa Senhora do Brasil,
na Praça Nossa Senhora do Brasil,
s/nº, Jardim Paulista (1 ano).
Dr. Fábio Amaral Machado de
Araújo– Hoje, às 17 horas, na Igre-

ja São Carlos Borromeu, na Av. Dr. Eu-
gênio Salerno, 166, em Sorocaba, e
amanhã, às 10 horas, na Igreja Carme-
lo de Santa Teresinha do Menino Je-
sus, na Rua Luiz Vicentin, 612, Barão
Geraldo, Campinas (7º dia)
Orlando Ferraz Cunha - Ama-
nhã, às 11h30, na Igreja do Rosário,
na Rua Dr. Cândido Rodrigues, 2,
Centro, Bragança Paulista (30 dia).
Herbert Taubert - Amanhã, às
16h30, na Paróquia Sagrada Famí-
lia, na Avenida do Cursino 1.915, Jar-
dim da Saúde (11 anos).
CEMITÉRIO ISRAELITA DO

BUTANTÃ (Matzeiva)
Szymen Lucki– Amanhã, às 10
horas, S L - Q 262 - Sep. 74.
Aron David Gakas – Amanhã, às
10h30, S R - Q 399 - Sep. 145.
Charles Setton– Amanhã, às
10h30, S R - Q 402 - Sep. 182.
Alberto Salama– Amanhã, às 11
horas, S O - Q 331 - Sep. 40.
Simão Schkolnick – Amanhã, às
11 horas, S O - Q 337 - Sep. 158.
SimonJacques Levy – Amanhã,
às 11 horas, S L - Q 262 - Sep. 80.
Rosaly Iampolsky – Amanhã, às
11h30, S L - Q 269 - Sep. 4.
Fany Rosset Weinfeld – Ama-
nhã, às 12 horas, S B - Q 188 - Sep. 3.
Majer Botkowski – Amanhã, às

13 horas, S B - Q 186 - Sep. 158.
(Shloshim)
ReinaCalachi Liuchy – Amanhã,
às 11h30, S R - Q 410 - Sep. 6.
(Yurtzait)
MoysesLevy – Amanhã, às 10 ho-
ras, S O - Q 330 - Sep. 53.
Mathilde Faertes Levy – Ama-
nhã, às 10h30, S O - Q 330 - Sep. 52.
CEMITÉRIO ISRAELITA
DO EMBU (Shloshim)
Sergio Najszteter – Amanhã, às
11 horas. S B - Q 24 - Sep. 17.
(Matzeiva)
Rosa Tubenchlak – Amanhã, às
10h30, S B - Q 15 - Sep.72.
SamuelFurman – Amanhã, às 13
horas, S B - Q 18 - Sep. 158.

EX-DIRETOR DA BIBLIOTECA MINDLIN

! Professor emérito da Facul-
dade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas (FFLCH) e
primeiro diretor do Instituto
de Estudos Avançados (IEA)
da USP, é um dos historiado-
resmais conhecidos do País.
Tomou posse na Biblioteca
Mindlin em abril.

O sonhodeprodutoresdepro-
gramasdetelevisãopodees-
tar próximo de ser realiza-

do. Cientistas demonstraram que é
possível prever se uma população
vai gostar de um filme analisando a
atividade de cerebral de um peque-
no grupo de pessoas.
Nasúltimasdécadasaneurofisio-

logia tem estudado a relação entre
sentimentos e atividade cerebral.
Nesses estudos uma pessoa é sub-
metida a um estímulo externo (um
filme de horror, uma cutucada no
braço, ou uma cena de sexo) e os
cientistas,monitorando a atividade
do cérebro, são capazes de mapear
queáreaé ativada.Combasenesses
mapasdeatividadecerebralépossí-
vel fazer o contrário: observando a
atividade cerebral os cientistas po-
dem inferir o que a pessoa está sen-
tindo ou pensando.

Osestudos ainda estãono seu início
e sua capacidade de previsão é peque-
na e imprecisa. É possível prever que
uma pessoa está com raiva, mas não
que ela está comraiva da sogra porque
elaveiovisitaremummomentoincon-
veniente.
Mas será que é possível usar esse ti-

po de tecnologia para prever como to-
daumapopulaçãovai reagir aummes-
mo estímulo?
Para tentar esse feito, os cientistas

primeiroselecionaramumfilmeque já
haviasidoexibidonatelevisão.Oesco-
lhido foi o episódio inicial deTheWal-
king Dead, exibido nos EUA entre 21 e
22 horas, do dia 31 deoutubro de 2010.
Os cientistas obtiveram das agências
que medem audiência o número de
pessoas assistindo ao episódio a cada
minuto, seu sexo e idade.
Depois obtiveram todos as mensa-

genspostadasnoTwitterduranteaexi-

bição do programa e filtraram somen-
teasrelacionadasaoprograma, identi-
ficandoominutoexatoemquehaviam
sido postadas. Fizeram omesmo com
tudo o que foi publicado no Facebook
durante a exibição do episódio.
Em seguida, os cientistas dividiram

o episódio em cenas, um total de 190,
que duravam de 1,4 segundo a 300,5
segundos e identificaramemque cena
cada taxa de audiência, cada tweet, e
cada postagem havia sido feita. Desse
modo foi possível mapear a reação de
centenas de milhares de pessoas a ca-
da cena do episódio específico.
Na segunda parte do experimento,

feitoem2013,oscientistas recrutaram
16 voluntários, nove mulheres e sete
homens,comidadesentre19e32anos,
que não haviam visto nenhum episó-
dio do The Walking Dead. Essas pes-
soas foram colocadas em uma sala es-
curana frentedeumateladetelevisão.

Na cabeça de cada uma foi colocado
um equipamento capaz de registrar
um grande número de parâmetros de
suaatividadecerebral (umaversão so-
fisticada de um equipamento de ele-
troencefalograma).Enquantoeles ob-
servavamofilme,todaaatividadecere-
bral foimedida e gravada.
Agora vem a parte importante. Os

cientistasusaramummétodoestatísti-
co sofisticado para identificar, em ca-
da cena do filme, as atividades cere-
braisqueapareciamsimultaneamente
em todos os 16 voluntários. Por exem-
plo, em uma cena de assassinato, a
maioria das atividades do cérebro de
cada indivíduo era diferente,mas com
padrões de atividades que eram co-
muns a todos os 16 cérebros.
Esses sinais compartilhados por to-

dos os cérebros foram identificados, e
as cenas em que eles ocorriam foram
identificadas.
No último passo do experimento

elescorrelacionaramocomportamen-
todos16voluntáriosàreaçãode todaa
população. Para isso fizeramumgráfi-
co colocandoemque cenado filme es-
tes padrões comuns apareciam e, no
mesmo gráfico colocaram qual havia
sidoataxadesatisfaçãodetodaapopu-
lação (medida pela taxa de audiência,
pela natureza e frequência dos tweets
e das postagens).O resultado é espan-
toso. Existe uma correlação razoável
entre os momentos do filme em que a

populaçãocomoumtodomostrasa-
tisfação com os momentos em que
océrebrodos16voluntáriossecom-
portamdemaneira semelhante.
Isso significa que os momentos

preferidosdeumfilmepelapopula-
ção são aqueles emque todos os cé-
rebros respondem ao estímulo da
mesma maneira. Ou seja, o ser hu-
mano parece gostar de cenas em
quetodososcérebrosreagemdema-
neira semelhante.
Esse resultado inicial sugere que

é possível, mostrando um filme pa-
ra 16 pessoas, identificar que mo-
mentos do filme agradarão a todos
os futuros espectadores. E isso sem
fazer nem sequer uma pergunta a
essas 16 pessoas. Sai a pesquisa de
opinião e entra a neurofisiologia.
Se isso se confirmar, nos próxi-

mos anos observaremos sofistica-
dos laboratórios de neurofisiologia
sendoinstaladosemagênciasdepu-
blicidades, escritórios de partidos
políticos e, talvez, até emórgãos do
governo. Confesso que fiquei com
umpouco demedo.

!
É BIÓLOGO
MAIS INFORMAÇÕES: AUDIENCE PREFE-
RENCES ARE PREDICTED BY TEMPORAL
RELIABILITY OF NEUTRAL PROCESSING.
NATURE COM. DOI:10.1038/NCOMMS5567
2014

Carlos Guilherme Mota

Semoplanodedemissãovolun-
tária (PDV) de servidores, pro-
postonestemês para resolver a
criseorçamentáriadaUniversi-
dade de São Paulo (USP), a rei-
toria prevê esgotar as reservas
financeirasaté 2018, oque leva-
ria a instituição ao colapso. A
universidade consome 105%de
suas receitas coma folha de pa-
gamento. E por isso recorre à
poupança para pagar salários
dedocentes e funcionários. Em
abril, as reservas estavam em
R$ 2,3 bilhões. Críticos do pro-
grama, como os sindicatos das
categorias, dizemque a reitoria
faz “terrorismo” e amedida vai
sucatear aUSP.
Os dados constam em docu-

mento distribuído nos últimos
dias pela reitoria aos integran-
tes do Conselho Universitário,
órgão máximo da instituição.
Esse será um dos principais ar-
gumentosdoreitorMarcoAnto-
nioZagoparaconvenceroscon-
selheirosaaprovarem,napróxi-
ma semana, o PDV, que prevê
antecipar a aposentadoria de
2,8 mil funcionários, que te-
nham entre 55 e 67 anos e ao
menos 20 anos de USP. Com a
medida, a redução esperada na
folha de salários é de 6,5%.
O Sindicato dos Trabalhado-

res da USP (Sintusp) aponta
prejuízosàsatividades internas
e sobrecarga dos funcionários
querestarem.Setiveradesãoto-
tal, a aposentadoria em massa
reduzirá em cerca de 16% o to-
tal de funcionários.
AUSPdizque trocará funcio-

nários entre as unidades, se ne-
cessário. “Em vez de ‘brigar’
comogovernodoEstado, o rei-
tor ‘briga’ com a gente”, recla-
maMagnodeCarvalho, do Sin-
tusp. Para ele, o reitor deve pe-
dir mais verbas para o governo
estadual. /V.V.
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Prevendocomportamentos

A família da querida

LUCIA DEL NERO ROCHA
comunica o seu falecimento no dia 27/08 e convida para a missa de 7º dia que será celebrada no dia

03 de setembro quarta-feira, às 11:00 horas na Capela  Nossa Senhora de Sion, Av. Higienópolis, 983.

A família do querido e amado 

THOMAS SANTIAGO OVERMEER
convida para a missa de 1 ano, que será celebrada segunda-feira,
dia 01 de setembro, ao meio-dia, na Igreja São José - rua
Dinamarca, 32, São Paulo.

Anna Luíza, Oscar e Fernanda e Anna Elisabeth Americano
convidam para a missa de 7º dia do seu querido cunhado

ALUÍZIO REBELLO DE ARAÚJO
a ser realizada no dia 1º de setembro, 2ª feira às 12:45hs

na Igreja Nossa Senhora do Brasil

Victor Vieira

OhistoriadorCarlosGuilher-
meMota pediu demissão on-
temdocargodediretordaBi-
bliotecaBrasilianaGuitaeJo-
sé Mindlin, que pertence à
Universidade de São Paulo
(USP). Segundo ele, o afasta-
mento foi motivado pela cri-
sedainstituição,quetempro-
fessores e funcionários em
greve há mais de três meses
por reajuste salarial.
Mota,docenteeméritodains-

tituição, assumiu a direção da
Brasiliana em abril deste ano e
será substituído pela professo-
ra Sandra Vasconcelos, inte-
grante do comitê acadêmico da
biblioteca, montado por ele. A
unidade, inaugurada emmarço
de 2013, reúne mais de 60 mil
volumes, entre livros e docu-
mentos sobre o País, doados à
USPoitoanosantespelobiblió-
filo JoséMindlin.
Em sua carta de despedida,

distribuída a colegas ontem,
Mota criticou a falta de condi-
ções causadas pela greve. Em
umedifício commais de 20mil
m! de área no Câmpus Butantã

daUSP, zona oeste da capital, a
biblioteca teve o funcionamen-
to prejudicado desde maio,
quando começou a greve.Mota
reclama, por exemplo, que não
consegueentraremseugabine-
tehámaisdeummês,porcausa
da paralisação e dos piquetes.
No texto, o ex-diretor critica

severamente a postura radical
dos movimentos sindicais e a
inabilidadedoatualreitor,Mar-
co Antonio Zago, para articular
esforços na solução da crise,
além do rombo financeiro dei-
xadopor JoãoGrandinoRodas,
oúltimoreitor. “Eogovernodo
Estado está silente, como sem-
pre”, completou.
“Éumatodeprotesto”,escla-

receuMotaaoEstado.Oex-rei-
tordaUSPJoséGoldemberg la-
mentou a perda. “Certamente
não aconteceria se a situação
fosseoutra,semgrevecompor-
tasbloqueadastodososdias.”A
reitoria não comentou a saída.

Transição. O historiador foi
convidado para o cargo com a
tarefa de consolidar as ativida-
des da Brasiliana, fortalecer os
laçoscombibliotecasnacionais
e estrangeiras e também resol-
ver problemas da gestão ante-
rior. Na avaliação de Mota, a
“missão foi cumprida”.
Para ele, a escassez de verbas

na USP, que gasta mais do que
recebe do Estado com salários
desde 2013, também ameaça o
avanço da biblioteca, apesar do
apoio da reitoria à unidade.
“Além da despesa demanuten-
ção, comprar obras raras custa
caro”, destacou. “Temos a von-
tade da biblioteca de Harvard,
mas o bolso ainda (está) no ter-
ceiromundo”, disse.

"! fernando@reinach.com

! Se não aprovar Plano de Demissão Voluntária (PDV), 
USP prevê zerar reservas financeiras em 2018
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