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Interiorização: Presidente 
da OAB/RN dialoga com 
advogados na região Agreste

O presidente da OAB/RN, Aldo Medeiros, esteve na 
última quarta-feira (15) com advogados nas cidades de 
Goianinha e Nova Cruz, da região Agreste do Estado. Em 
Goianinha, o presidente da Seccional Potiguar foi recebido 
pela presidente da Subseção, Alana Almeida, que mostrou 
as instalações da Ordem na cidade e discutiu melhorias no 
local. Em Nova Cruz, o presidente participou da 2ª edição 
do Café no Fórum, promovido pela Subseção de Goiani-
nha, no Fórum Municipal Deputado Djalma Marinho. 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, recebeu 
das mãos do presidente nacional da OAB, Felipe Santa 
Cruz, nesta segunda (20), o estudo elaborado pela en-
tidade sobre o conjunto de medidas apresentado pelo 
governo federal de combate à corrupção e à violência. 
O tema está em debate atualmente no Congresso Na-
cional. A entrega foi feita durante a sessão do Conse-
lho Plena, que reúne representantes de todos os esta-
dos da Federação.
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Inscrições abertas para os cursos 
telepresenciais da ESA/RN

A Escola Superior da Advocacia da OAB/RN está com 
inscrições abertas para cursos na modalidade telepresen-
ciais. Os cursos serão realizados na sede da OAB/RN, de 
27 a 30 de maio, 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.

Comarca de Jucurutu abre 
cadastro para advogados dativos

O juiz Mark Clark Santiago Andrade, da Vara da Co-
marca de Jucurutu, abriu cadastro para advogados dativos 
que tenham interesse em atuar como defensores em ações 
penais nos processos que tramitam na unidade judiciária, 
conforme ofício nº 58/2019 enviado à OAB/RN. Os interes-
sados podem fazer suas inscrições, via endereço eletrôni-
co, através do e-mail:jucurutu@tjrn.jus.br

A CAARN firmou convênio com a empresa De. Leite 
Bolos que oferece aos advogados e estagiários regularmen-
te inscritos na OAB, mediante desconto de 10% em todos 
os seus produtos. Mais informações através do telefone 
(84) 99105-0587.
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