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Estadual do IBRADIM", em SP, dia 22/3.
Newton Silveira, sócio do escritório Newton Silveira, Wilson Silveira e Associados Advogados, proferirá palestra no fórum "Poder Judiciário e Tutela da Concorrência", na Escola de
Magistratura Regional Federal da 2ª região. O fórum estará sob a coordenação científica da
professora Paula Forgioni e ocorrerá no dia 29/3, das 9h às 18h30, na sede da EMARF, no RJ. (Clique
aqui)

Dia 4/4, Leonardo Lamego, Leonardo Farinha Goulart, Luis Miraglia, Gabriela Salazar,
Svetlana Miranda e o engenheiro Ricardo Bicudo, profissional com mais de 40 anos de experiência
em engenharia de barragens, serão os palestrantes do workshop "Segurança de Barragens",
realizado no escritório Azevedo Sette Advogados em BH.
Rony Vainzof (Opice Blum, Bruno, Abrusio e Vainzof Advogados Associados), ao lado de
Fernando Carvalho de Almeida, coordena o curso "Lei Geral de Proteção de Dados", na FIA Fundação Instituto de Administração, Business School. Dia 22/4, em SP. (Clique aqui)
Para comemorar os 400 anos do Ceará, a Câmara Brasil Portugal no Ceará e a Federação das
Câmaras Portuguesas no Brasil organizam uma missão cultural que irá percorrer escolas do litoral
do nordeste (Ceará, Piauí e Maranhão) divulgando os feitos do português em defesa do território
brasileiro contra o invasor estrangeiro no fim do século XVI. Romulo Soares, sócio de Albuquerque
Pinto Advogados, é um dos organizadores do projeto que conta a história do fundador da "capitania
do Siará". (Compartilhe)
Auditório da banca Daniel Advogados foi o palco da "Reunião do Comitê de Propriedade
Intelectual", da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras –
ANPEI, dia 12/3, em SP. Hannah Vitória Macedo Fernandes e Antônio Curvello, sócios do
escritório, falaram sobre "Contratos de Licenciamento e Transferência de Tecnologia". O encontro
ainda contou com a participação de Eneida Berbare, coordenadora do Comitê de Gestão da PI da
Anpei, que realizou a abertura e apresentação institucional, e Ricardo Boclin, falando sobre
"Reflexões do Manual de Desenho Industrial e Perspectiva sobre a nova Presidência do INPI".
Sócio do escritório Dannemann Siemsen, Rodrigo de Assis Torres palestrou no "Annual Meeting
2019", evento organizado pela CPR – International Institute for Conflict Prevention & Resolution, que
aconteceu de 28/2 a 2/3, em Washington/EUA. Rodrigo e o subsecretário de comércio e diretor da
USPTO, Andrei Iancu, integraram a mesa do painel "Business Unusual: Rules, Tools & Strategies to
Disrupt Disputes" em que debateram sobre como procedimentos pós-concessão por parte do U.S.
Patent and Trademark Office (USPTO), IPR´s, por exemplo, podem se beneficiar dos métodos
alternativos de solução de disputas e quais os melhores caminhos para aprimorar os procedimentos
de tais métodos alternativo de acordo com o International Trade Commission (ITC).
A advogada Rogéria Dotti, do Escritório Professor René Dotti, foi designada pelo Conselho
Federal da OAB a compor, no papel de vice-presidente, a Comissão Especial do Código de Processo
Civil. A indicação foi formalizada dia 21/2. (Clique aqui)
Raul Murad, sócio de Denis Borges Barbosa Advogados, recebeu o título de Doutor em Direito
Civil pela UERJ, defendendo a tese sob o tema "Danos patrimoniais em Propriedade Industrial".
Holding familiar
Com o objetivo de proporcionar uma melhor visão sobre o tema "Holding familiar - A importância de
conhecer suas vantagens", foi criada a apostila virtual e o treinamento "In Company". Confira e concorra
a uma apostila. (Clique aqui)
e-Social - Implementação
No dia 26/4, a Central Prática promove o curso "e-Social: Adequação e Implementação", em SP.

(Clique

aqui)

Direito Digital
A Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo receberá, dia 19/3, às 19h, a advogada Patrícia
Peck Pinheiro, que ministrará a tradicional aula magna da instituição de ensino. O evento será voltado
para alunos e público externo e terá como tema "Direito Digital – Tendências e Desafios em Inteligência
Artificial e Proteção de Dados". Não será necessário fazer inscrição prévia para participar, mas as vagas
são limitadas. (Clique aqui)
Advocacia Internacional
A partir do dia 26/3, o IbiJus – Instituto Brasileiro de Direito promove o "Curso preparatório para
uma Advocacia Internacional - Portugal e Europa (online)". Inscreva-se! (Clique aqui)
Cursos
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