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 NIVER DA SEMANA
Cyntia Aparecida Cavalcanti Arruda 10
Jéssica Costa do Santos Silva 11
Marcilia Rodrigues de Oliveira 11
Helena Kaline Silva Severo 13

Inscrições abertas para 
os cursos telepresenciais 
da ESA/RN

Os cursos serão realizados na sede da OAB/RN, durante 
o mês de março, através de convênio firmado com a Asso-
ciação dos Advogados de São Paulo (AASP) e OAB Conse-
lho Federal – Escola Nacional de Advocacia (OAB-ENA) , 
oferecerá dois cursos telepresenciais, transmitidos ao vivo 
via satélite. Na ocasião, serão abordados os seguintes temas: 
Direito Imobiliário: alterações legislativas vigentes. Multi-
propriedade e Lei dos Distratos; e Introdução ao Bitcoin, 
Blockchain e Smart Contracts.

DIRETORES-TESOUREIROS DO SISTEMA OAB SE 
REÚNEM NO CONSELHO FEDERAL

Nesta segunda-feira (11) aconteceu, em Brasília, o Colé-
gio de Diretores-Tesoureiros dos Conselhos Seccionais da 
OAB. Na pauta, a definição de um padrão nacional de reali-
zação de contabilidade nas Seccionais, exemplos de eficiên-
cia administrativa, necessidade de cumprimento dos prazos, 
relação entre custos e efetividade, entre outros temas.

DIRETO DO CFOAB

Curso 2 em 1: prática com foco 
em audiência + atualização 
jurisprudencial

Os Trabalhistas, com o apoio da OAB/RN, por meio da 
Comissão dos Advogados Trabalhistas, promovem no pró-
ximo dia 23, o curso Prática trabalhista com foco em audiên-
cia + atualização jurisprudencial com abordagem detalha-
da em relação às principais decisões pós-Reforma Trabalho.

OAB/RN propõe medidas para 
Casa do Estudante

A OAB/RN está colaborando com a discussão de pro-
postas para o problema da Casa do Estudante, que está sob 
intervenção determinada pela Justiça, além de ser alvo de 
uma ação civil pública promovida pelo MPRN pedindo a 
sua extinção. O tesoureiro da OAB/RN, Alex Gurgel, repre-
sentou a Seccional Potiguar em uma reunião realizada na 
Secretaria Estadual de Educação para tratar do assunto.

NETSHOES
A CAARN firmou um convênio 

com a Netshoes que oferece desconto de 15% nos produtos 
e outros benefícios no site da loja. O acesso às vantagens 
deverá ser feito pelo site: netshoesparcerias.com.br/caarn.


