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VOCÊ SABIA?
MP brasileiro atuará nos estádios da Copa do Mundo
O Fórum Nacional de Articulação das Ações do Ministério Público na
Copa, do Conselho Nacional do Ministério Público e os Ministérios
Públicos dos estados se organizaram para promover a atuação do
órgão de execução do Ministério Público durante os jogos da Copa
do Mundo FIFA Brasil 2014. A cada jogo, dois promotores de Justiça,
um com contribuição criminal e outro na temática da infância e
juventude, além de dois servidores, serão credenciados para
atuarem junto ao Juizado Criminal do Torcedor e Juizado da Infância
e Juventude que funcionarão nas arenas esportivas onde serão
realizados os jogos da Copa do Mundo. Fique por dentro!
http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=visualiza_noticia&id_caderno=20&id_no
ticia=116612
Campanha preventiva alerta idoso contra violência patrimonial
O Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI) promoveu
campanha educativa na última quarta-feira (28) para combater casos
de violência patrimonial contra pessoas idosas. Principal foco da ação
foi o endividamento dos idosos, a partir da aquisição de linhas de
crédito
abusivas.
http://www.brasil.gov.br/cidadania-ejustica/2014/05/campanha-preventiva-alerta-idoso-contra-violenciapatrimonial

PROJETOS DE LEI
Câmara aprova emendas à MP que prorroga Refis da Crise
O plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira, 29, duas emendas
do Senado à MP 638/14, que amplia o parcelamento de débitos
tributários (o chamado Refis da Crise - leis 11.941/09 e 12.249/10)
para dívidas que venceram até 31 de dezembro de 2013. A nova
adesão deverá ser feita até 31 de agosto de 2014. O texto será
enviado
à
sanção
presidencial.
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI201782,41046Camara+aprova+emendas+a+MP+que+prorroga+Refis+da+Crise
Senado aprova PEC do trabalho escravo. O plenário do Senado
aprovou nesta terça-feira, 28, por unanimidade, a PEC do trabalho
escravo (138/01), que altera a CF para prever a expropriação de
terras quando se verificar a prática de trabalho coercitivo. Veja mais
detalhes:
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI201692,51045Senado+aprova+PEC+do+trabalho+escravo
Governo aumenta percentual de biodiesel no óleo diesel. Nesta
quarta-feira (28), o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão,
anunciou a ampliação de 6% e 7% no total da adição obrigatória de
biodiesel ao óleo diesel. De acordo com Lobão, com essas mudanças o
Brasil deixa de importar 1,2 bi de litros de óleo diesel. As alterações
serão realizadas em duas fases. Leia íntegra no site:
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idPro
posicao=617512

DECISÃO
Ministério Público pode ajuizar ação de alimentos em favor de
menores. O Ministério Público é parte legítima para ajuizar ação de
alimentos em benefício de menor e pode fazê-lo independentemente
do exercício do poder familiar pelos pais, da existência de risco
prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) ou da
capacidade da Defensoria Pública de atuar. A decisão é da 2ª Seção do
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar se o MP poderia propor ações
que
envolvem
pensão
alimentícia.
Saiba
mais
em:
http://www.conjur.com.br/2014-mai-29/ministerio-publico-ajuizaracao-alimentos-favor-menores
ATIVIDADES BINI ADVOGADOS
BINI Advogados participa do 23° FEHOSP. Aconteceu entre os dias 6 e
9 de maio, na cidade de Guarujá no litoral paulista, o tradicional
Congresso de Presidentes, Provedores, Diretores e Administradores
Hospitalares de Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de
São Paulo, que chegou a sua 23ª edição em ano de Copa do Mundo
com tema central “Saúde: este é o nome do jogo”. Participaram do
evento, dr. Cláudio Bini e dr. Jair José Mariano Filho, do Escritório BINI
Advogados, que juntamente com outros membros do corpo jurídico
das Santas Casas discutiram vários assuntos de interesse das
entidades filantrópicas, dentre eles: PROSUS; a Nova regulamentação
do CEBAS; PRONON/PRONAS-PCD (nova regulamentação); Decisão do
STF que isenta as entidades filantrópicas do pagamento do PIS;
atualização sobre o trabalho desenvolvido pela GT jurídico FEHOSP
junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo; Repercussão e
crescimento das ações populares com objetivo de suspender/cancelar
o CEBAS de algumas entidades; aspectos atuais e relevantes sobre as
perícias de insalubridade; Audiência Pública no STF sobre diferença de
classe.
Veja
como
foi
o
evento
em:
http://www.fehosp.com.br/v2/servicos/eventos/congresso/congresso
/edicao_2014/
Participação do BINI Advogados na I Mesa Redonda Iberoamericana
do IIDD. Participou no último dia 30 em São Paulo, como presidente
de mesa, dra. Fernanda Bazanelli Bini do BINI Advogados, do evento
organizado pelo Instituto Iberoamericano de Direito Desportivo. O
evento discutiu temas atuais como: Discriminação, Doping, As Leis, a
estrutura e o legado da Copa, Análise técnica do futebol, das seleções
e da arbitragem da Copa de 2014 dentre outros. Os painéis contaram
com participantes oriundos de diversos países do mundo. Destaque-se
a ousadia e forma inovadora do IIDD em discutir o tema, já que o
evento ocorreu em uma cervejaria de São Paulo localizada no bairro
Ipiranga, primeiro evento ocorrido neste formato em todo o Brasil. O
evento foi um sucesso e muito elogiado pelos participantes. Confira as
fotos no site: http://www.biniadvogados.adv.br/?page_id=1259
Obrigado por nos prestigiar e nos colocamos à disposição para
dúvidas, esclarecimentos, críticas e sugestões.
ATÉ A PRÓXIMA!
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