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Ouvidoria da OAB/RN 
amplia serviços aos 
advogados e à sociedade

Com o objetivo de atender à advocacia e ser um ponto 
de conexão entre a sociedade e a OAB/RN, o Conselho da 
Seccional está reformulando as ações da Ouvidoria da Or-
dem Potiguar. A partir de agora, advogados e advogadas 
terão ainda mais serviços à disposição. O canal disponibi-
liza os seguintes meios de comunicação: e-mail; platafor-
ma digital no site, telefone e também assistência de forma 
presencial para receber críticas e informações.

Conselheiros Federais são diplomados e 
tomam posse em Brasília

Os conselheiros federais da Seccional Potiguar, Ana Be-
atriz Ferreira Rebello Presgrave, Artêmio Jorge de Araújo 
Azevedo e Francisco Canindé Maia, eleitos para o triênio 
2019-2021, foram diplomados e empossados, em sessão so-
lene realizada no Conselho Federal, em Brasília. Na ocasião, 
foram empossados, também, como conselheiros federais su-
plentes, Olavo Hamilton Ayres Freire de Andrade, Fernando 
Pinto de Araújo Neto e Augusto Costa Maranhão Valle. 

OAB/RN reivindica melhoria no 
estacionamento do Complexo Judiciário

O secretário-geral da OAB/RN,  João Victor Hollanda e o 
presidente da Comissão de Segurança Pública, Paulo Pinhei-
ro, se reuniram com a coordenadora dos Juizados Especiais 
Cíveis, juíza Ticiana Nobre. Na ocasião, foi solicitado melhor 
acesso e criação de vagas no estacionamento do Complexo.

OAB COORDENARÁ AMPLO ESTUDO PARA AVALIAR 
PROJETO ANTICORRUPÇÃO E ANTIVIOLÊNCIA

O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, designou 
os presidentes da Comissões Especial de Garantia do 
Direito de Defesa, Juliano Breda, e da Comissão de Le-
gislação, Ticiano Figueiredo, como responsáveis pela 
realização de um estudo sobre o pacote anticrime di-
vulgado pelo governo federal nesta segunda-feira (4).
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Volta às aulas! Os advogados e ad-
vogadas têm desconto: 15% na mensali-
dade dos filhos de advogados e estagiários nos cursos da 
educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Te-
lefone: (84) 3215-7100


