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Ficar muito tempo no 
trânsito faz você comer 

mais e se relacionar menos

A convivência com 

o tráfego intenso e a 

maneira como nos 

adaptamos aos seus 

impactos variam de 

acordo com a percepção 

e geografi a de cada um

Em São Paulo, por exem-
plo, as pessoas que en-
frentam o tráfego diaria-

mente perdem em média três 
horas do seu dia indo de casa 
para o trabalho e vice-versa. 
Em outras cidades, o tempo 
gasto pelos paulistanos pode 
causar espanto, enquanto que 
algumas regiões perpassam 
pela mesma situação ou pior 
como Curitiba, Rio de Janeiro, 
entre outras.

Além de desperdiçar tempo 
nos coletivos e nos transpor-
tes privados, as pessoas estão 
prejudicando a própria saúde, 
aumentando o consumo de 
comidas pouco saudáveis e se 
tornando antissociais. No velho 
continente, uma pesquisa re-
alizada na Inglaterra e no País 
de Gales pela Royal Society of 
Public Health (RSPH) demons-
trou que a população ingere 
cerca de 800 calorias a mais 
do que deveria semanalmente 
por conta do trânsito.

O estudo mostrou que 29% 
dos entrevistados aumentaram 
o consumo de comidas do tipo 
fast food; 33% afi rmaram que 
passaram a ingerir mais sna-
cks e doces; 41% reduziram 
as atividades físicas e 36% 
reportaram alguma alteração 
no sono como consequência do 
trânsito. As pessoas entrevis-
tadas também associaram ao 
tráfego intenso o motivo pelo 
qual diminuíram o tempo com 
a família e os amigos.

Estas são situações que se 
repetem globalmente. Estudo 
feitos com a base de dados da 
Emprego Ligado, no Brasil, 
demonstraram que é maior o 
nível de satisfação daqueles 
que trabalham próximo de 
sua residência e não têm que 

enfrentar longas horas no 
trânsito, já que acabam tendo 
mais tempo para cuidar de 
assuntos pessoais, como ir à 
academia, estudar ou fi car com 
a família. 

Além disso, segundo o levan-
tamento, trabalhar perto de 
casa pode gerar uma economia 
de tempo equivalente a 20 dias 
livres. E o trabalhador vem 
reavaliando esta questão. Es-
tudos afi rmam que 43,3% das 
pessoas saem das empresas 
por não visualizarem um plano 
de carreira. Já 36,7% deixam o 
cargo em função da distância 
da casa ao trabalho. Outros 
33,3% disseram levar em conta 
o ambiente e o clima, enquanto 
30% afi rmaram que o salário é 
essencial para retê-lo.

Contudo, o tema qualidade 
de vida, cada vez mais presente 
no consciente do trabalhador e 
também das áreas de recursos 
humanos, tem orientado o 
mercado de trabalho a se preo-
cupar com melhores condições 
de trabalho para os colaborado-
res. O levantamento realizado 
pela RSPH inclui algumas 
dicas para ajudar a resolver o 
problema das longas horas no 
trânsito, entre elas, a fl exibili-
dade da jornada laboral. Quase 
três em cada cinco pessoas 
entrevistadas disseram que 
horários de trabalho fl exíveis 
poderiam melhorar a sua saúde 
e bem-estar. 

É preciso encontrar alter-
nativas para a mobilidade 
com o intuito de construir um 
trânsito adequado às necessi-
dades atuais da sociedade. O 
assunto precisa ser discutido 
urgentemente por todos os 
setores, empresas, governo 
e população. Somente assim 
conseguiremos encontrar 
meios para melhorar o tráfego 
urbano, além de alcançar uma 
melhor qualidade de vida para 
todos.
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A - Documentos Fiscais 
O Sindcont-SP promove uma palestra sobre as últimas alterações de 
documentos fi scais eletrônicos e seus impactos para os Profi ssionais da 
Contabilidade, na nona edição de seu Programa Café Contábil. O evento 
será realizado na sede social da Entidade, amanhã (19), com início às 
8h30. O evento objetiva oferecer aos participantes a oportunidade de 
obter esclarecimento sobre os mais relevantes temas que impactam na 
vida do Contador, e dessa vez o assunto abordado é o CT-e e MDF-e, 
bem como os novos manuais de orientação liberados aos contribuintes 
nas versões 3.0. Os profi ssionais contábeis responsáveis por explanar o 
tema são: Marta Cristina Pelúcio Grecco e Karine Grasser. As inscrições 
estão abertas no site (www.sindcontsp.org.br).

B - Escolinhas de Futebol
A Sforza, private equity familiar pertencente ao empresário Carlos Wizard 
Martins, e a Sociedade Esportiva Palmeiras anunciam o fechamento de 
uma parceria para a criação de uma rede de franquias de escolas de 
futebol que levará a marca do clube, considerado o Maior Campeão do 
Brasil. O grupo pretende anunciar até o fi m do ano o lançamento das 
primeiras unidades da Academia de Futebol, que servirão de modelo para 
o desenvolvimento de todo o projeto. A nova rede se chamará Academia 
de Futebol, que foi como fi cou conhecido o Palmeiras nos anos 60 e 70. 
Já estão abertas as inscrições para os potenciais franqueados por meio 
do email: (academiasdefutebol@palmeiras.com.br).  

C - Marketing como Franchising
Surge no setor de franchising uma nova rede de marketing totalmente 
voltada para vendas, a KMC. No mercado há 20 anos e com uma cartela de 
mais de 15 mil clientes atendidos, a rede espera conquistar 100 unidades 
no Brasil e no exterior até o fi nal de 2017. Ao apostar no formato da KMC, o 
franqueado tem somente a preocupação de atender os clientes e acompanhar 
o desenvolvimento de seus projetos e campanhas, além de contar com toda 
a expertise e apoio da franqueadora, sistemas de gestão e acompanhamento 
de clientes, diferente de tudo que existe hoje no segmento. A rede opera 
com três modalidades de negócios: Home-Based, em que se trabalha de um 
escritório virtual, Offi ce e Master, com investimentos que vão de R$19.900,00 
a R$ 99.900,00. Saiba mais em: (www.kmcfranquia.com.br).

D - Congresso de Varejo
O Centro de Excelência em Varejo (GVCEV) da Escola de Administração 
de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas realiza, entre 
os próximos dias 20 e 21, a 9ª edição do Congresso Latino-Americano 
de Varejo (CLAV). A abertura será feita pelo professor da York Univer-
sity, Russel Belk. Durante o evento haverá um debate sobre economia 
compartilhada com o presidente do Mercado Livre, Helisson Lemos; o 
gerente geral do Uber, Guilherme Telles e o presidente da Airbnb, Leo-
nardo Tristão. A moderação fi cará por conta do professor da FGV/EAESP, 
Samy Dana. O encerramento contará com a presença do vice-presidente 
da Google Inc. e diretor geral da Google Brasil, Fábio Coelho. Confi ra a 
programação completa no site: (http://clav2016.fgv.br/). 

E - Circuito das Serras 
A Duratex anuncia o apoio à segunda etapa do Circuito das Serras 2016, 
que acontece no próximo domingo (23),, na Serra do Japi, em Cajamar. 

O evento esportivo é realizado por meio da parceria entre a Adventure 
Club, o Governo do Estado e a Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. A 
primeira etapa aconteceu em 25 de setembro, na Serra do Juquery, em 
Franco da Rocha, e recebeu cerca de mil inscritos. Para a segunda fase, a 
perspectiva é garantir o mesmo número de inscritos com provas de 6 km, 
12 km e 21 km, nas categorias: masculino, feminino e máster (masculino 
e feminino), nas estradas e trilhas da região. As inscrições poderão ser 
feitas até quinta-feira (20), no site: (www.adventurecamp.com.br).

F - Visita dos Mortos 
Diferente do que acontece em outras partes do mundo, inclusive no 
Brasil, o Dia dos Mortos no México não é um feriado melancólico, asso-
ciado a tristeza. Tradição milenar, de 31 de outubro a 2 de novembro, os 
mexicanos gostam de reunir amigos e família para lembrar com carinho 
de seus antepassados. O motivo de festejarem é porque acreditam que 
uma vez por ano os mortos recebem uma permissão celestial para visitar 
entes queridos. Então, nesse dia é importante ser recebido com muita 
alegria e com coisas que gostavam em vida para aproveitar a passagem. 
Segundo a tradição popular, o primeiro dia de visitação é das crianças, 
chamado de Dia dos Santos Inocentes. Nos outros dias é a vez dos mortos 
adultos. Outras informações: (www.visitmexico.com).

G - Estudos em Gerontologia 
Nos próximos dias 26 e 27, acontece na UFSCar e no Sesc São Carlos a 
V Jornada de Estudos em Gerontologia. Com o tema central “Diversi-
dade na velhice”, o evento visa disseminar o saber gerontológico sobre 
a diversidade da velhice e o processo de envelhecimento ativo, além 
de dialogar e refl etir sobre esta diversidade e algumas estratégias de 
promoção dos processos de envelhecimento ativo neste cenário. En-
contros sobre a Gerontologia, congregando profi ssionais em formação, 
trabalhadores de áreas intersetoriais e comunidade em geral, bem como 
pesquisadores engajados nesta questão. O evento tem como público-alvo 
a comunidade acadêmica interessada no tema, bem como profi ssionais, 
usuários do Sesc e a comunidade em geral. utras informações direto no 
site: (vjornadagerontologia.wixsite.com/jornadagerontologia).

H -  Sistemas da Informação 
De acordo com o portal americano de empregos CareerCast, a profi ssão 
analista de Sistemas de Informação está entre as 10 melhores atividades, 
em rentabilidade fi nanceira. Diante da atratividade deste mercado no 
cenário mundial e com o objetivo de estimular os jovens a conhecer um 
pouco mais sobre a área, as Faculdades Integradas Rio Branco oferecem, 
gratuitamente, o curso “Primeiros Contatos com Sistemas da Informa-
ção”. Com duração de quatro dias, o projeto visa apresentar e discutir os 
principais pontos do curso, com atividades teóricas e práticas. Começa 
hoje (18) e vai até sexta (21). Inscrições: (www.riobrancofac.edu.br).

I - Programa Trainee
Interessados em fazer parte do time da Líder Aviação terão até o dia 3 
de novembro para se inscreverem no Programa Trainee 2017. A empresa 
oferece vagas para profi ssionais de engenharia aeronáutica e engenharia 
aeroespacial, com postos de trabalho em diversas cidades do país. Para 
concorrer, o candidato precisa ter concluído a graduação entre dezembro 
de 2014 e dezembro de 2016, ser fl uente em inglês, ter domínio de infor-
mática, disponibilidade para viagens e para residir em qualquer região do 

país. O Programa Trainee da Líder Aviação foi criado em 2007 e, desde 
então, já formou cerca de 50 profi ssionais. As inscrições devem ser feitas, 
exclusivamente, pelo site da Líder (www.lideraviacao.com.br). 

J - Halal Day 
A Câmara de Comércio Árabe-Brasileira e a Associação Brasileira das 
Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec) promovem, amanhã (19), 
um dia de divulgação da carne bovina halal brasileira para importado-
res árabes. O Arab Halal Day acontece durante a Sial, feira mundial da 
indústria alimentícia que acontece em Paris. Para atrair a atenção dos 
empresários do Oriente Médio e Norte da África que estiverem na feira, 
será oferecido um churrasco com carne halal brasileira. É considerado 
halal o produto preparado de acordo com as regras islâmicas, norma já 
bastante difundida entre os frigorífi cos brasileiros. Dois profi ssionais da 
Câmara Árabe estarão na mostra para convidar expositores e visitantes 
da região para conhecer o espaço brasileiro.

K - Educação no Futuro 
Por que a escola precisa mudar? Essa será uma das principais questões 
debatidas no próximo evento da série Fóruns Estadão, que o jornal 
promove amanhã (19), das 15h00 às 18h30, no Rooftop 5 & Centro de 
Convenções (Av.Brig. Faria Lima, 201). O encontro, que terá como tema 
Educação para o Futuro, reunirá alguns dos principais especialistas no 
tema e será dividido em dois painéis: As Tecnologias na Sala de Aula 
e Os Novos Papéis do Professor. Com patrocínio na Escola Concept, o 
evento objetiva discutir as novas formas de ensinar e, principalmente, 
de aprender. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site 
(www.estadaoeventos.com.br/educacao). 

L - Financiamento Coletivo
O Instituto Vida Jovem criou uma campanha na Kickante, plataforma de 
fi nanciamento coletivo, com o objetivo de buscar ajuda para ampliar suas 
atividades de empreendedorismo voltadas a jovens. Para ampliar seu 
trabalho, a ONG pretende reformar uma Kombi para poder transportar 
jovens; doações para montar uma loja móvel que possibilitará aos jovens 
que tenham experiências empreendedoras, além de captar mais recursos 
para a instituição. Para saber mais sobre a campanha e conhecer mais 
sobre a ONG, basta acessar o link da campanha: (http://www.kickante.
com.br/campanhas/reforma-da-kombi-para-chegar-mais-longe).

M - Programa ‘First Job’
A Delta se uniu à Casa Branca e a empresas de todo os Estados Unidos 
ao comprometer-se a contratar no mínimo 100 jovens para o seu primei-
ro emprego durante o próximo ano. Esta iniciativa, chamada “First Job 
Compact”, foi anunciada pelo presidente Obama e busca oferecer uma 
oportunidade a milhões de jovens que já se formaram, mas ainda não estão 
trabalhando. A empresa reconhece que o primeiro emprego produtivo é 
importante para o crescimento da economia global e está comprometida 
em contratar no mínimo 100 jovens para diversas posições que não exigem 
experiência prévia. Jovens interessados em trabalhar na Delta devem 
inscrever-se para vagas por meio do site (www.delta.com) e selecionar a 
hashtag (#FirstJob) ao responderem como fi caram sabendo da vaga.

N - Aplicações Geoespaciais
O Programa de Pós-Graduação em Ciências e Aplicações Geoespaciais da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie está com inscrições abertas até o 
próximo dia 24, para os cursos de mestrado e doutorado stricto sensu. 
O programa abrange: Física Solar; Atividade Solar; Relações Solares-
Terrestres; Atividade estelar e exoplanetas; Tecnologia Terahertz; Ionosfera 
terrestre; Geodésia Espacial; e Radioastronomia e instrumentação. As 
provas serão realizadas no dia 29. No mestrado é exigida profi ciência em 
inglês e no doutorado, em inglês, francês e espanhol. Mais informações: 
(up.mackenzie.br/stricto-sensu/ciencias-e-aplicacoes-geoespaciais/).
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CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE ABRE 
AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A NBC PG 12 (R1)

O CFC colocou em audiência pública a minuta da NBC PG 12 

A reunião do bloco ocor-
reu entre sábado (15) 
e ontem (17), em Goa, 

na Índia.
Um dos atos assinados trata 

de um comitê para trabalhar 
a cooperação entre os países 
do bloco na área alfandegária 
e outro, de uma plataforma 
de pesquisa na área agrícola. 
Já o terceiro documento é um 
memorando de cooperação 
para estreitar a colaboração 
entre os países integrantes do 
Brics. Ontem o presidente Mi-
chel Temer e a primeira-dama 
Marcela Temer chegaram a Goa, 
na Índia, para o encontro. Hoje 

(16) Temer discursou para os 
chefes de Estado que partici-
pam do encontro.

Apesar do fi m da cúpula do 
Brics, Temer ainda não retorna 
ao Brasil. Para ontem (17), 
estava prevista uma reunião 
de trabalho entre Temer e o 
primeiro-ministro da Índia, 
Narendra Modi. Hoje (18), 
Temer viaja para o Japão, na 
primeira visita de um chefe de 
estado brasileiro ao país em 11 
anos. Na agenda está prevista 
uma reunião de trabalho com 
o primeiro-ministro japonês, 
Shinzo Abe, além de encontros 
com empresários (ABr).

Brasil fi rma 
atos entre 
países do Brics
O Ministério das Relações Exteriores divulgou 
informações sobre três atos que foram fi rmados 
durante a 8ª edição da Cúpula do Brics, bloco 
formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul Temer se encontra com Narendra Modi, primeiro-ministro

da República da Índia, durante a 8ª edição

da Cúpula do Brics, em Goa, na Índia.

Beto Barata/PR

Instituições fi nanceiras con-
sultadas pelo Banco Central 
(BC) esperam por uma redução 
de 0,25 ponto percentual na 
taxa básica de juros, a Selic, 
nesta semana. Hoje (18) e 
amanhã (19), o Comitê de 
Política Monetária (Copom) do 
BC reúne-se para defi nir a taxa 
de juros, que atualmente está 
em 14,25% ao ano. E, na última 
reunião deste ano, entre os dias 
29 e 30 de novembro, as insti-
tuições fi nanceiras esperam por 
nova redução da Selic. 

Segundo a projeção divulgada 
no boletim Focus (relatório 
semanal do BC), a Selic deve 
terminar 2016 em 13,5%. A 
estimativa anterior era 13,75%. 
Para 2017, a expectativa é de 
que o Copom dê continuidade 
ao ciclo de redução da Selic, 
que deverá encerrar o período 
em 11% ao ano. A divulgação 

da infl ação de setembro, menor 
do que se esperava, contribuiu 
para reduzir a projeção da 
Selic. No último dia 7, o IBGE 
informou que o IPCA fi cou em 
0,08% em setembro, o menor 
nível para o mês desde 1998, 
quando chegou a -0,22%. 

Em 12 meses, a taxa acumu-
lada chega a 8,48%, abaixo dos 
8,97% acumulados até agosto 
deste ano, mas acima do teto 
da meta de infl ação do governo 
federal, que é de 6,5%. Para este 
ano, as instituições fi nanceiras 
reduziram de 7,04% para 7,01% 
a estimativa para o IPCA. Esta 
foi a quinta redução consecutiva. 
Para 2017, a expectativa passou 
de 5,06% para 5,04%, na segun-
da queda seguida. Neste ano, a 
expectativa de queda do PIB 
passou de 3,15% para 3,19%. Em 
2017, a projeção de crescimento 
foi mantida em 1,3% (ABr).

Instituições
esperam redução da
Selic para 14% ao ano


