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LEIS SANCIONADAS

VOCÊ SABIA?

Lei da palmada é sancionada. A proibição à aplicação de castigos
físicos em crianças e adolescentes agora é lei (13.010/14). Após
sanção da presidente Dilma Rousseff nesta quinta-feira, 26, a
chamada de lei da palmada e lei "menino Bernardo" foi publicada no
DOU.
Mais
detalhes
em:
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI203443,11049Lei+da+palmada+e+sancionada

Não incide imposto de renda sobre aposentadoria de portador de
doença grave. Os proventos de aposentadoria ou reforma recebidos
por pessoa portadora de doença relacionada no artigo 6º da Lei nº
7.713/88 são isentos do imposto de renda. Com esse entendimento,
a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3)
negou provimento a remessa oficial e manteve julgamento que
considerou procedente pedido para condenar a União a devolver os
valores indevidamente recolhidos sobre os proventos de
aposentadoria por invalidez de portador de Mal de Parkinson. Fique
por
dentro!
http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=visualiza_noticia&id_caderno=20&id_no
ticia=118039
Direito ao esquecimento - Google já começa a remover links em
buscas na Europa. O Google informou nesta quinta-feira (26/6) já ter
iniciado a remoção de links dos resultados de buscas na Europa.
Segundo a revista Veja, a medida segue decisão do Tribunal de
Justiça da União Europeia, que reconheceu em maio o direito de
esquecimento a pessoas cujos nomes aparecem em páginas na
internet, especialmente se estão desatualizadas ou imprecisas. Esteja
atualizado!. http://www.conjur.com.br/2014-jun-26/google-comecaremover-links-buscas-europa

PROJETOS DE LEI
Projetos de lei alteram calendário de feriados nacionais. Um deles
tira a Proclamação da República da relação de feriados, outro pede a
inclusão da terça-feira de Carnaval entre as folgas nacionais. Em 6 de
abril de 1949, a lei 662 estabeleceu como feriados nacionais os dias 1º
de janeiro, 1º de maio, 7 de setembro, 15 de novembro e 25 de
dezembro. Após 53 anos, em dezembro de 2012, foram incluídos
também os dias 21 de abril e 2 de novembro. Além destes dias, a lei
6.802/80 colocou o 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida,
entre as folgas do país. Hoje, este calendário se mantém, mas
tramitam no Congresso PLs que pretendem alterá-lo. Acompanhe!
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI203371,41046Projetos+de+lei+alteram+calendario+de+feriados+nacionais
DECISÃO
Princípio do "melhor interesse da criança" garante visitas de pai
antes de conclusão da ação. Desembargadores aplicaram regra de
exceção para garantir a guarda compartilhada ao genitor. Um pai
teve reconhecido seu direito à guarda compartilhada de filho de onze
anos, portador de síndrome de down, e a visitas antes de conclusão
de ação. Decisão é da 4ª câmara de Direito Privado do TJ/SP. Veja
detalhes
da
decisão
em:
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI203302,91041Principio+do+melhor+interesse+da+crianca+garante+visitas+de+pai+
antes

ATIVIDADES BINI ADVOGADOS
BINI Advogados em lançamento de Livro sobre a ditadura em
Piracicaba. Os advogados dr. Cláudio Bini e dr. Jair José Mariano Filho
prestigiaram o evento de lançamento da coletânea de relatos sobre a
ditadura militar na cidade, que se transformou no livro “Piracicaba,
1964 — o Golpe Militar no Interior”, no Sesc Piracicaba, dia 06/06.
“Com o lançamento deste livro, os cidadãos piracicabanos terão a
oportunidade de conhecer a influência da ditadura militar na cidade,
para entender melhor a situação social, econômica e política
contemporânea”, afirma dr. Jair.
Abertura da Copa do Mundo no Brasil. Neste, que é um dos maiores
eventos esportivos do planeta, não poderia deixar de participar, dra.
Fernanda Bazanelli Bini, procuradora da 2ª Comissão Disciplinar do
STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) do futebol. Dra.
Fernanda conferiu de perto toda a empolgação nas ruas e no trajeto
até Itaquera, na Arena Corinthians. Mais que observações técnicas,
sentiu “na pele” a vibração de um estádio lotado de uma geração que
vivenciou e tem marcado para sempre sua participação num evento
de tal magnitude.
BINI Advogados na posse de desembargador piracicabano. A
solenidade ocorreu dia 27/06, no Salão do Júri do Palácio da Justiça
em São Paulo, com a presença de público amplo, dentre estes, dr.
Cláudio Bini e Fernanda Bazanelli Bini, que acompanharam a posse do
primeiro piracicabano membro da classe dos advogados eleito a
desembargador pelo quinto constitucional, dr. Achile Mario Alesina
Junior.
Mais
detalhes
em:
http://www.tjsp.jus.br/Institucional/CanaisComunicacao/Noticias/Not
icia.aspx?Id=23329
Diversidade cultural e voluntariado no BINI Advogados. Aconteceu
no último dia 28, na Câmara dos Vereadores, a comemoração do Dia
Municipal da Comunidade Japonesa com solenidade em que foram
homenageados descendentes dos imigrantes japoneses que lutaram e
deixaram um legado de ajuda ao próximo na cidade de Piracicaba. A
encarregada do escritório BINI Advogados, e também descendente,
Andrea Kawabata, prestigiou os homenageados, além de marcar sua
participação como voluntária no 2° Japão na Praça; evento que
acontece anualmente na Praça José Bonifácio com espaço aberto para
que as pessoas conheçam de perto a cultura japonesa através da
música, dança, e culinária.
Obrigado por nos prestigiar. ATÉ A PRÓXIMA!
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