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Newsletter 04

Informamos que a partir do dia 19/12/2014, o escritório Trajano Neto & Paciornik
Advogados estará em recesso. Retomaremos nossas atividades dia 05/01/2015.

É Natal!
Parafraseando Frei Beto e Thiago de Mello, “vamos
decretar” que, nesse Natal, estaremos, com
intensidade e sinceridade, sobretudo voltados para
o Menino que vai nascer e que todos os dias
renasce na cidadela interior de todos aqueles que,
de coração, professam o amor, a solidariedade e a
fraternidade.
“Vamos decretar” que, nesse Natal, estaremos
reverenciando não apenas o Espírito da Divindade,
“o Filho de Deus que viveu como homem, para que um dia sejamos divinos”, mas também, o
arauto da Boa Nova, do destino espiritual e de eternidade do homem.
“Vamos decretar” que, nesse Natal, em meio às fartas ceias de tantos quantos podem tê-las,
nossa consciência social e nossas convicções humanistas, em sentimento e linguagem
espiritual, estarão ao lado dos desvalidos e excluídos, daqueles que não tem ceia e nem
Papai Noel, como estimulo para que levemos sempre, do discurso para a pratica, o gesto
maior de amor ao próximo.
Vamos combinar que, a partir do novo ano que vai surgir, estaremos nos inspirando também
no Cristo homem e revolucionário, o maior de todos, para que continuemos contribuindo para
a construção de uma sociedade mais justa e equânime, onde todos possam participar com
igualdade, justiça e direito dos frutos do progresso e do desenvolvimento, onde todos se
sintam acolhidos pela mesma manjedoura.
Vamos combinar que, nesse Natal, num exercício de amor integral, a fraternidade estará na
saudação a todos os amigos, a alegria o carinho e o afeto no riso e nos olhos de nossos
filhos, bem como, no abraço de todos os familiares.
Boas festas, feliz ano novo.

Governador do Paraná condecora consultora do TNP
Pelo notório saber e pelos relevantes serviços prestados ao Panará e ao País, a Dra. Maria
Elisa Ferraz Paciornik, consultora do TNP Advogados, será condecorada pelo Governador
Beto Richa com a comenda da “Ordem Estadual do Pinheiro”, em comemoração à data de
Emancipação Política do Estado do Paraná.
A solenidade acontecerá às 10h do próximo dia 19 de dezembro, no Palácio Iguaçu.

Seguro DPVAT completa 40 anos
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O Seguro DPVAT completa 40 anos. Administrado pela a Seguradora Líder-DPVAT há seis
anos, o seguro teve um aumento exponencial das indenizações pagas no período: em 2008,
foram registrados 272.003 pagamentos, enquanto em 2013 633.845 indenizações foram
entregues, alta de 133% de lá para cá. Já no ano passado, a seguradora consolidou parceria
com os Correios, somando mais de 7.700 pontos de atendimento em todo o País. No primeiro
semestre de 2014, a operação do seguro DPVAT arrecadou R$ 5,29 bilhões. Seguindo a
legislação vigente, 45% deste valor foi enviado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o
custeio do atendimento das vítimas de acidentes de trânsito, e 5% ao Departamento Nacional
de Trânsito para programas de educação e de prevenção. Já o pagamento de indenizações e
constituição de reservas técnicas representaram 44,3%. "O DPVAT é uma conquista do
brasileiro, que auxilia a vítima ou seus herdeiros - principalmente famílias carentes - em um
momento imprevisível, porque ninguém imagina que um dia poderá sofrer um acidente de
trânsito", diz Ricardo Xavier, diretor-presidente da empresa. Ainda de acordo com Xavier,
"como desafio para os próximos anos, a seguradora deseja fortalecer o investimento em
campanhas educativas, além de coibir a ação de intermediários, que agem de má fé
cobrando pelo acesso ao Seguro DPVAT, que é gratuito".
www.sindsegsp.org.br
Fonte: AIDA Clipping nº 2633.
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