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VOCÊ SABIA?

Notícias do escritório
Em dezembro de 2012, a Liga Piracicabana de Futsal, por meio do
escritório Bini Advogados, teve seu projeto desportivo denominado
FUTSAL PIRACICABA aprovado no Ministério dos Esportes. O projeto
faz parte da política de crescimento do esporte na cidade de
Piracicaba, bem como do desenvolvimento e treinamento de atletas
de alto rendimento. Futsal Piracicaba vem com o objetivo claro de
treinar as duas principais equipes da cidade, a SUB-20 e SUB-17,
desenvolvendo capacidades técnicas e incentivando o crescimento
pessoal dos atletas participantes que já fazem parte dos núcleos de
desenvolvimento da Liga e que sempre contaram com o apoio da
SELAM (Secretaria Municipal de Esportes, Lazer a Atividades Motoras).

No dia 10 de janeiro, os advogados Fabiano Vidal, Fernanda Bini e
Maria de Lourdes Bini, do escritório Bini Advogados, estiveram
presentes na sessão solene de posse da nova diretoria da OAB – 8ª
Subseção de Piracicaba. O evento teve início às 19h30 e aconteceu no
Anfiteatro da Casa do Advogado.

Medidas especiais
O governo federal publicou no dia 24 de janeiro no Diário Oficial da
União as medidas que reduzem a tarifa de energia elétrica no País. A
presidente Dilma Roussef, durante discurso em rede nacional,
realizado um dia antes, afirmou que os níveis dos reservatórios
voltaram a subir e recuperar níveis mais altos e afirmou que o uso das
termelétricas é realizado normalmente, todos os anos, para suprir a
demanda energética do país. A redução da taxa será de 18% para
consumidores residenciais e de 32% para as indústrias. Veja detalhes
em:
http://www2.planalto.gov.br/imprensa/discursos/pronunciamentoda-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-sobre-reducao-da-tarifade-energia-eletrica/view

Leis sancionadas
A presidente Dilma Roussef aprovou no último dia 11 de janeiro a Lei
nº 12.783 que, entre outras disposições, estabelece que as concessões
de geração de energia hidrelétrica alcançadas pelo art. 19 da Lei nº
9.074, poderão ser prorrogadas, a critério do poder concedente, uma
única vez, pelo prazo de até 30 anos, para assegurar a continuidade, a
eficiência da prestação do serviço e tarifas razoáveis para o
consumidor. De acordo com a lei, a prorrogação dependerá da
aceitação expressa de uma série de condições previstas no artigo pela
concessionária. Veja todos os detalhes em:
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato20112014/2013/Lei/L12783.htm

Projetos de Lei

Da esquerda para direita: Fabiano Vidal, Fernanda Bini e Maria de Lourdes Bini

Os advogados Wagner Bini, Jurandyr Coa, Fabiano Vidal e Fernanda
Bini participaram entre os dias 21 a 29 de janeiro do curso
“Certificação Digital e Procedimento Eletrônico”, promovido pelo
núcleo de Americana da Escola Superior de Advocacia (ESA). O curso
teve como objetivo proporcionar a aplicação prática das alterações
ocorridas com a entrada em vigor da lei 11.419/2006 e a
informatização do Procedimento Eletrônico em todos os Tribunais do
Brasil, além de falar sobre os benefícios e utilização do certificado
digital e os programas que podem ser utilizados no dia a dia.

A Câmara dos Deputados está analisando o Projeto de Lei 4429/12,
que estabelece que o pensionista que se casar novamente ou
estabelecer nova união estável não perderá o direito ao benefício da
pensão por morte do cônjuge ou do companheiro anterior. A proposta
veda a acumulação do mesmo benefício em caso de morte do novo
cônjuge ou companheiro. Nesse caso, o pensionista poderá optar pela
pensão de maior valor. O projeto acrescenta dispositivo à Lei
8.213/91, que trata dos planos de benefício da Previdência Social.
Informe-se!
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idPro
posicao=523317

Obrigado por nos prestigiar e nos colocamos à disposição para
dúvidas, esclarecimentos, críticas e sugestões. ATÉ A PRÓXIMA!
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