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Publicado calendário
eleitoral do Quinto
Constitucional do TRT 21

A OAB/RN publicou na última sexta-feira (05), no Diário Oficial da OAB, o calendário do processo eleitoral
referente a formação da lista sêxtupla para o quinto constitucional do Tribunal Regional do Trabalho – 21ª Região.
O edital dita as regras do processo que vai resultar na indicação do futuro desembargador (ou futura desembargadora) do TRT/RN.

DIRETO DO CFOAB
FIDA AMPLIARÁ A DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS
CONTRA GRIPE H1N1
O Conselho Gestor do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados - FIDA decidiu
no último domingo (7), ampliar o volume de vacinas tetravalentes contra a gripe H1N1 que serão distribuídas
através da Caixas de Assistência aos Advogados. A ampliação leva em conta critérios técnicos para a distribuição da medicação.

OAB/RN amplia parceria com a
Processo Ágil

A OAB/RN renovou o convênio com a empresa Processo
Ágil para beneficiar a advocacia do potiguar. O contrato firmado tem por base aprimorar o gerenciamento das atividades profissionais, cujo objetivo é oferecer gratuitamente aos
advogados em início de carreira, que estejam adimplentes
com a OAB, o sistema de gestão de escritório “Processo Ágil”.

Contas do exercício de 2018 da
OAB/RN são analisadas

A Controladoria do Conselho Federal da OAB está em
Natal para analisar as contas da Seccional Rio Grande do
Norte, relativas ao exercício de 2018. A medida é prevista no
Provimento 101/2003 e estabelece o mesmo procedimento
administrativo a todas as seccionais regionais.

USE STORE

A Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Norte
e a Use Store firmaram uma parceria que oferece aos advogados e estagiários, regularmente inscritos na OAB/RN,
desconto exclusivo de 10% para pagamentos à vista e 5%
para compras parceladas. Confira todos os convênios disponíveis em caarn.org.br

NIVER DA SEMANA
Jaelson Feliz 09/04
Manoel Vitor Pereira 11/04
Regia Cirleide Martins dos Santos 11/04

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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