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Seminário de Capacitação ProteGEEr", evento para capacitação técnica na área de resíduos sólidos e
que foi promovido pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).

Sócios do Demarest Advogados, Celso Xavier e Rafael Gagliardi vão integrar a lista de árbitros
do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, pioneiro na
administração dos métodos adequados de resolução de disputas no país.

Era digital

A Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo sediará dia 11/3, às 19h, aula inaugural do
módulo de "Direito Individual", da 15ª turma do "Curso de Especialização em Direito e Relações do
Trabalho". Com o tema "O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital", a aula
será ministrada pelo sociólogo Ricardo Luiz Coltro Antunes e será voltada também para o público externo.
Os interessados deverão fazer sua inscrição gratuitamente no site até o dia 10/3. As vagas são
limitadas. (Clique aqui)

Mesa redonda

O Núcleo de Direito Global e Desenvolvimento da FGV Direito SP, com o apoio da FAPESP, organiza a
mesa redonda "O Papel da China na Nova Geoeconomia: contextos e instrumentos jurídicos", dia 12/3, às
14h, no auditório da FGV e contará com a presença de Henrique Choer Moraes, professor do Instituto Rio
Branco e diplomata de carreira que atua na Secretaria de Planejamento Diplomático do Ministério das
Relações Exteriores; Michael Ewing-Chow, professor adjunto na Faculdade de Direito da Universidade
Nacional de Cingapura; e Verônica Prates, consultora de relações governamentais e especialista em
comércio internacional da Consultoria BMJ. (Clique aqui)

Proteção de dados

No dia 19/3, das 18 às 20h, será realizado o evento "Compliance e Lei Geral de Proteção de Dados", da
Escola Superior de Advocacia da OAB/RJ. As exposições serão feitas pelo promotor de Justiça Guilherme
Martins e pelo engenheiro Aphonso Rocha. O debate será aberto ao público, gratuito, valendo duas horas
de atividade complementar.

Escolhas públicas

A Editora Fórum promove, no dia 21/3, às 16h, o webinar com Vanice do Valle, sobre o tema
"Planejamento, escolhas públicas e a Lei nº 13.655/18". (Clique aqui)

Cortesias

AASP oferece vagas-cortesia para os cursos "Novas Teses de Alimentos - Fixação, Execução e Revisão no
Novo CPC", dias 13 e 14/3 (clique aqui); e "Ações Possessórias no Direito de Família e Usucapião Conjugal",
dias 14 e 15/3 (clique aqui), ambos em SP.

Proteção patrimonial

CEO Treinamentos está com inscrições abertas para o curso online "Proteção Patrimonial Lícita de
Bens". Inscreva-se! (Clique aqui)

Direito da Saúde

Estão abertas as inscrições para o curso de especialização em "Direito da Saúde", do Instituto de
Direito da PUC-Rio. O curso será oferecido na unidade do Centro, às segundas e quintas-feiras, das 19
às 22h. (Clique aqui)

Curso

No dia 29/3, a Sodepe Brasil realiza o curso "SCP – Sociedade em Conta de Participação", em SP.
Concorra a uma vaga-cortesia. (Clique aqui)

Direito Internacional

O módulo I do curso de "Direito Internacional", da PUC-SP, proporciona um estudo aprofundado nas
áreas de Direito Público Internacional, Direito Internacional Econômico e Direito Internacional Privado,
capacitando o profissional para atuar no exercício da advocacia internacional, diplomacia, comércio
exterior e relações internacionais. (Clique aqui)

Compliance

A OAB/RJ sedia, no próximo dia 13, a palestra "Importância do compliance nas empresas públicas e de
economia mista". O evento é gratuito e será no Plenário Carlos Maurício (av. Marechal Câmara, 150, 4º andar),
das 10h30 às 12h30. (Clique aqui)

Comércio Internacional
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