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Colégio de Presidentes
de Subseccionais é
realizado em Natal

Na pauta, a situação financeira e orçamentária da OAB/
RN, o Programa de Recuperação de Créditos e despesas das
Subseccionais, planejamento de atividades em 2019 no interior do Estado, projeto CAARN/ESA Itinerante, projeto Tesouraria Itinerante, a estruturação das Salas dos Advogados
nos fóruns e presídios, normatização de atos administrativos, entre outros pontos. O encontro aconteceu na última
sexta-feira (29) na sede da Seccional Potiguar e contou com
a presença dos presidentes de todas Subseções.

DIRETO DO CFOAB
PRESIDENTES DE TEDs E CORREGEDORES DO
SISTEMA OAB SE REÚNEM NO CFOAB
O Conselho Federal da OAB sediou o XIII Encontro de
Presidentes de Tribunais de Ética e Disciplina e o IX Encontro de Corregedores. Os eventos ocorreram de forma
concomitante e ao final foi redigida uma carta conjunta
de deliberações. O objetivo é orientar a tramitação dos
processos disciplinares.

Previdência em Debate acontece na
próxima sexta-feira (05)

Com o objetivo de ampliar e proporcionar capacitação à
advocacia potiguar, a OAB/RN, por meio da Comissão de
Seguridade Social, apoia a realização do evento “Previdência em Debate - Os Impactos da PEC Nº 06/2019”, organizado pelo IBDP. O encontro acontece nesta sexta-feira (05), na
sede da OAB/RN, às 19h. As inscrições são gratuitas, mediante doação de 1kg de alimento não perecível.

OAB/RN discute melhorias no
Sistema Prisional

O presidente da OAB/RN, Aldo Medeiros, recebeu o
secretário da SEJUC, Pedro Florêncio. Na pauta, melhorias
para os advogados no atendimento e na estrutura do Sistema Penitenciário. Na ocasião, foram pontuados os problemas enfrentados pelos advogados no Pavilhão 5 de Alcaçuz
e discutidas alternativas para aperfeiçoar o atendimento,
incluindo a viabilidade do agendamento de entrevistas dos
profissionais com os internos.

MA-NOA

Desconto: 25% na entrada do parque e
condições especiais na aquisição do Passaporte Ma-Noa Prime através do pagamento
de uma entrada de R$ 100,00 (cem reais). Telefone: (84) 32112140. Endereço: R. Ponta dos Anéis, S/N, Maxaranguape/RN.

NIVER DA SEMANA
Arivaldo Batista da Silva 07/04

Receba as últimas notícias da OAB/RN e da Advocacia Potiguar em seu celular. Adicione o número
84 99987.1267 e envie mensagem de texto com a palavra INCLUIR.
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