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Uma hora de exercício 
anula danos de ficar 
oito horas sentado
Cientistas fizeram algumas contas e 

chegaram à conclusão que a chance de 
alguém que não se mexe muito morrer é 
de 27% maior se ele ficar sentado oito 
horas por dia ou mais.

Mas com uma hora diária de ativida-
de física moderada, é possível reverter 
esse prognóstico ruim. É como se não 
houvesse mais o prejuízo advindo das 
oito horas paradas. 

Esse resultados não querem dizer 
que ficar sentado faz mal por se, mas 
que a inatividade física associada a ela 
traz sim, prejuízos importantes, espe-
cialmente para a saúde do sistema car-
diovascular, cujas  complicações são a 
principal causa de morte em países de-
senvolvidos.

Algo semelhante, porém ainda mais 
assustador, é o que acontece quando se 
vê muita televisão. O risco de morte che-
ga a aumentar 44% em quem assiste TV 
mais de 5 horas por dia.

O problema de assistir TV é que o 
comportamento está ligado a outros, 
como ficar sentado, não se mexer e ter 
uma dieta inadequada. Mesmo  em pes-
soas que praticam uma hora por dia de 
atividade física moderada, o prejuízo 
da TV ainda continua presente, embora 
com menos impacto – 15% de aumento 
da mortalidade.

Um em cada dez casos  de câncer de 
colo e de mama poderia ser evitado se 
todos praticassem exercícios. O mesmo 
raciocínio vale para doenças coronárias, 
diabetes e até dormência.

A pergunta de um milhão de dólares 
é: como convencer as pessoas a desligar 
a TV, sair de casa e praticar exercícios? 
Ninguém ainda achou a resposta pois 
não há como vender a atividade física 
como remédio. Deve ser algo prazeroso e 
acessível. As pessoas não tem que pen-
sar que precisam fazer uma hora de 
musculação ou algo que considerem 
chato. Se elas forem de bicicleta para 
o trabalho, já é o suficiente.

Fonte: Folha de São Paulo
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Funpresp-Jud supera 
meta de rentabilidade 

do 1º semestre de 2016
A Funpresp-Jud encerrou o primeiro se-

mestre com 7,43% de rentabilidade líquida, 
ficando acima do índice de referência, IPCA 
+ 4,50% a.a., deduzidos os custos dos in-
vestimentos do Plano de Benefícios calcula-
do para o período, de 6,56%. No semestre, 
o CDI apresentou rentabilidade de 6,72%, a 
poupança alcançou 4,00% e a inflação (me-
dida pelo IPCA) atingiu 4,42%.

A carteira de investimentos do Plano de 
Benefícios finalizou o período com apro-
ximadamente 98,45% dos recursos em 
Renda Fixa, 0,75% em Renda Variável e 
0,80% em Investimento no Exterior.

O patrimônio total administrado pela 
Fundação no final de junho alcançou R$ 
64,7 milhões, sendo R$ 47,1 milhões no 
Plano de Benefícios. 

Para o Diretor de Investimentos da Fun-
presp-Jud, Ronnie Tavares, “o resultado 
alcançado está em linha com os objetivos 
da Fundação no momento: obter a melhor 
rentabilidade com reduzido nível de risco”.

Proposta orçamentária da Justiça 
Federal é 7% maior do que a de 2016

A proposta orçamentária para a Justiça 
Federal em 2017 é de R$ 12.629.960.648. 
O valor foi aprovado pelo CJF, por unanimi-
dade. O orçamento registra alta de 7,30% 
em comparação ao Projeto de Lei Orça-
mentária Anual de 2016 e de 12,25% em 
relação à Lei Orçamentária Anual de 2016, 
que totalizou R$ 144.009.287.

Até agora, a Secretaria de Orçamen-
to Federal disponibilizou R$ 11,2 bilhões 
para atendimento a despesas com pessoal, 
benefício, projetos e atividades. Ainda está 
pendente a soma de R$ 1.197.295.123 
— que autoriza as despesas relativas a 
pessoal e encargos sociais quanto à criação 
e/ou provimento de cargos e funções, bem 
como as alterações de estrutura de carrei-
ras e aumento de remuneração.

De acordo com o ministro Francisco Fal-
cão, presidente do CJF, será preciso atuar, 
de forma urgente, junto ao Congresso para 
propor alterações à PEC 241/2016, que 
fixa teto para as despesas públicas. Segun-
do Falcão, a PEC pode inviabilizar a presta-
ção jurisdicional da Justiça Federal.

O orçamento aprovado segue os parâ-
metros estabelecidos no Projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias de 2017, em tra-
mitação no Congresso. No entanto, durante 
a tramitação, foi acrescido um dispositivo, 
em decorrência da PEC 241/2016, que, 
caso aprovado, "irá comprometer sobrema-
neira a prestação jurisdicional da Justiça 
Federal". Com a norma, o parâmetro dos 
limites orçamentários para 2017 passa a 
ser a execução das despesas primárias em 
2016 acrescida da variação do IPCA. 

Juiz federal em Vitória da Conquista condena 
associações em danos morais coletivos 

e anula contratos de seguro ilegais 

O juiz federal da 2ª Vara da Justiça Fe-
deral em Vitória da Conquista Fábio Stief 
Marmund, em ação civil pública movida 
pelo MPF contra duas associação de pro-
prietários de motocicletas e de transpor-
tes de carga, anulou todos os contratos 
de seguro realizados sob a denominação 
de “programa de proteção veicular”. O 
magistrado também condenou as rés a 
se absterem de comercializar contratos 
e devolver, corrigidos, valores cobrados 

além de pagar R$ 15 mil por danos 
morais coletivos. Cada ré deverá pu-
blicar ainda em outdoors, por no mí-
nimo dez dias, mensagens definidas 
pelo Juízo, informando a função real 
dos seguros privados e a declaração 
de nulidade de todos os contratos 
celebrados.

Segundo o MPF, a ação objetiva 
a defesa da ordem jurídica e eco-
nômica, devido à atividade ilegal e 

socialmente danosa das rés no mercado 
de seguros privados não autorizados por 
captarem recursos mediante seguros de 
motocicletas e caminhões, sem autori-
zação. Para dissimular a atividade, inti-
tulam-se “associações” e denominam os 
contratos como “programa de proteção 
veicular”.

A sentença afirma que a atividade 
desempenhada pelas rés caracteriza-
-se como contrato de adesão de seguro 

velado. O programa automotivo (como 
chamam as rés) visa, mediante uma re-
muneração (correspondente ao prêmio), 
proteção de eventos danosos na atividade 
de transporte, nos moldes de um contrato 
de seguro típico. 

Ao declarar a nulidade dos contratos o 
magistrado impediu as rés de continuarem 
a realizar as operações, na medida em que 
não tem os requisitos necessários para atuar 
no mercado. “Os atos que constituíram ob-
jeto deste feito configuram, a um só tempo, 
grave violação à regularidade das relações 
de consumo e ao princípio da livre concor-
rência, configurando, destarte, dano extra-
patrimonial indenizável”. afirmou.

E continuou: “Tais fatos implicaram 
captação desleal de clientela, além de 
subversão da função social do sistema 
regular de seguro, impingindo a este um 
relevante abalo à sua consideração e res-
peitabilidade”.

Curso de negociação 
de conflitos para 

mediadores
O especialista em Estudos de Paz e Trans-

formação de Conflitos Marcello Rodante es-
tará em Salvador no dia 20/8 ministrando o 
treinamento em “Negociação e Transforma-
ção de Conflitos: Ferramentas de Consenso 
na Advocacia e na Mediação”. O curso terá 
viés teórico e prático, com aplicação nos 
campos da advocacia e mediação, conside-
rando as novas configurações legais trazidas 
pelo Novo CPC e pela Lei de Mediação, que 
incentivam a realização de entendimento e 
ganhos mútuos pelas partes.

O principal enfoque será o desenvol-
vimento de habilidades profissionais em 
negociação para obtenção de resultados 
compartilhados, maior equilibrio emocio-
nal durante os processos de comunicação 
e de construção de pontes de entendimen-
to diante do conflito. Ferramentas como a 
comunicação não-defensiva, comunicação 
não-violenta, atenção plena e práticas de 
colaboração serão treinadas ao longo de 
todo o curso.

Fonte:www.doity.com.br/negociacao-e-trans-
formacao-de-conflitos-marcello-rodante


