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A OAB Subseção Sant'Ana do Livramento está organizando a XVI Semana da Advocacia,

a qual acontece nos dias 10 e 11 de agosto de forma online, e dia 12, de forma

presencial, reunindo profissionais do direito que abordarão temas relevantes à profissão.

O evento é gratuito, sendo transmitido via portaldoaluno.oabrs.org.br, no horário das 19h

às 22h, com fornecimento de certificado ESA/RS de 6 horas aula para acompanhamento

exclusivo via Portal do Aluno, onde devem ser feitas as inscrições para participação no

evento. Para a atividade presencial, será fornecido certificado ESA-OAB/RS de 3 horas

aula para os participantes.

No dia 12 de agosto, após a palestra presencial, na sede da OAB, com o advogado Jair

Coitinho, será realizado um jantar por adesão, no salão de festas da OAB Subseção

Sant'Ana do Livramento. Mais informações sobre o evento, podem ser obtidas através do

telefone 32421332.

Programação:

Dia 10/08- quarta-feira (online)- Planejamento Sucessório e seus Desdobramentos no

Agronegócio, com a participação de Alexandr Manica, advogado, presidente da CDAA da

OAB Subseção de Santa Maria, professor convidado da FMP; Alexandre Triches,

advogado especializado na Previdência Social, coordenador e professor do G4

atualização previdenciária e Rolf Madaleno, Conselheiro Seccional da OAB/RS,

diretor-geral da ESA-OAB/RS.

Dia 11/08- quinta-feira (online)- Mobilidade Humana: Migrantes e Refugiados, com a

participação de Êmily de Amarante, especialista em RRII, mestra em direito; William

Laureano, assistente Senior de proteção UNHCR; Tomás Tancredi, oficial de proteção da

Unicef e Anderson Hammes, diretor do Centro Ítalo Brasileiro de Assistência e Instrução

às Migrações- CIBAI-Poa.

- Aborto legal no caso de estupro de vulnerável, tema que será distribuído em duas

palestras, a primeira tratando sobre os aspectos psicológicos e seus impactos, com
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Martha Giudice Narvaz, psicóloga, pós doutora em Educação e professora de mestrado

em Educação na Uergs; e a segunda sobre as Implicações jurídicas sob a ótica do

Princípio da Dignidade Humana, com Cristiane Martinelli Matos, advogada, especialista

em Direito Médico, Direito da Saúde e Processo Ético-Disciplinar pelo Instituto Paulista de

Direito Médico- IPDMS.

Dia 12 de agosto, das 19h às 22h (presencial)- Honorários Advocatícios: inovações e

prerrogativas a partir da Lei 14.365/2022, com o advogado Jair Pereira Coitinho, doutor

em Direito Constitucional pela Unifor, professor adjunto da Unipampa, diretor dos cursos

não presenciais da ESA-OAB/RS.


