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PROJETOS DE LEI

VOCÊ SABIA?

Direito de propriedade na rede
Aguarda parecer na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática (CCTCI), o projeto de Lei que visa estabelecer como
direito do autor o de tornar indisponível conteúdo de sua propriedade
que tenha sido publicado na internet sem sua autorização prévia e
expressa. Fique de olho!
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idPro
posicao=584741

Reformulação
Comissão da OAB/SP desburocratiza contratos de sociedades de
advogados. O primeiro projeto do grupo foi reformular a Câmara de
Arbitragem e Regulamento, procurando meios mais simples de
acabar com a formalidade de tempos anteriores que provocavam a
demora na tramitação. Acompanhe e fique por dentro!
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI184927,61044Comissao+da+OABSP+desburocratiza+contratos+de+sociedades+de+
advogados
Telefones celulares de todo o estado de São Paulo já têm nove
dígitos
Desde o dia 25 último, os números de celulares tiveram o dígito 9
acrescido à frente dos números atuais. De acordo a Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel), a medida é parte de um cronograma
que implantará o nono dígito em todo o Brasil até 2016. Tire suas
dúvidas!
http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalNivelDois.do?org.apach
e.struts.taglib.html.TOKEN=1970d75ce808ca47b5d19615e78b473c&
acao=carregaCombos&codItemCanal=1722&nomeVisao=&nomeCan
al=&nomeItemCanal=&nomePastaSelecionada=Perguntas+Frequent
es&nomePastaNivelDoisSelecionada=&pastaSelecionada=2831&conj
untoPalavrasPesquisa=&pastaSelecionadaCopia=&especieSelecionad
aCopia=&especialidadeSelecionadaCopia=&palavraCopia=&numeroC
opia=&mesCopia=&anoCopia=
DECISÃO
Usucapião não se aplica a imóvel financiado pelo SFH
A 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu que
imóvel construído com recursos do Sistema Financeiro da Habitação
não pode sofrer usucapião, assim, não é possível legalizar, pela via do
usucapião, imóvel financiado com dinheiro público.
http://www.conjur.com.br/2013-ago-07/nao-direito-usucapiaoimovel-construido-recursos-sfh
Justiça de Piracicaba condena trio por organizar protesto na internet
contra restaurante
A 2ª Vara Cível da Comarca de Piracicaba condenou três mulheres ao
pagamento de indenização por dano moral por terem coordenado um
protesto, em uma rede social, contra restaurante da cidade. Para o
juiz Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva, o intuito das requeridas
era incitar a sociedade contra o estabelecimento e seus funcionários e
induzi-la a não consumir os produtos oferecidos por ele. Mais
detalhes
em:
http://www.tjsp.jus.br/Institucional/CanaisComunicacao/Noticias/Not
icia.aspx?Id=19569

LEIS SANCIONADAS
Vale-cultura é regulamentado
Oito meses após sancionar a lei que criou o Programa de Cultura do
Trabalhador e instituiu o vale-cultura, o governo federal publicou no
último dia 27, o decreto presidencial que regulamenta as duas
iniciativas. O objetivo do programa é facilitar o acesso dos
trabalhadores aos produtos e serviços culturais, estimulando a
visitação a galerias, museus, teatros, cinemas, shows e a compra de
livros, revistas e outros produtos artísticos. Informe-se!
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato20112014/2013/Decreto/D8084.htm
ATIVIDADES BINI ADVOGADOS
Capacitação e Treinamento
Dentre as inúmeras atividades abertas ao público, neste mês de
agosto o Teatro Unimep do Campus Taquaral, realizou em parceria
com a empresa Trade Off – Engenharia de Pessoas, da consultoria
empresarial MKCA (Marcos Kraide Consultores Associados) e da escola
de coaching Zions Center, palestras de capacitação e treinamento com
os temas: “O Ouro da Liderança” e “A Arte do Relacionamento”.
Fernanda Bazanelli Bini e Andrea Kawabata conferiram “in loco”
atividades e melhoramentos que serão estendidos a toda a Equipe
Bini Advogados. “Um projeto empresarial , é como um mapa do
tesouro bem elaborado: Cada etapa e cada caminho traçado deve ser
compartilhado com todos os membros da equipe em que cada um
tem sua função bem definida na caça ao tesouro. O objetivo de todos
é o tesouro a ser compartilhado. Para alcança-lo é importante
conhecer técnicas e novos caminhos que otimizem recursos e
minimizem os esforços em conjunto.”, opina Andrea.
BINI advogados na cerimônia de inauguração do IUP – Instituto de
Urologia de Piracicaba
Desde o dia 13, Piracicaba é uma cidade privilegiada por poder contar
com uma unidade de urgência urológica da Santa Casa e da unidade
ambulatorial do IUP (Instituto de Urologia de Piracicaba). O BINI
advogados prestigiou a importância do instituto e da facilidade de
atendimento agora em área maior e melhor equipada.
http://www.biniadvogados.adv.br/?page_id=1139
Obrigado por nos prestigiar e nos colocamos à
disposição para dúvidas, esclarecimentos, críticas e sugestões.
ATÉ A PRÓXIMA!
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