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OAB/RN define medidas de apoio
aos advogados públicos

O presidente da OAB/RN, Aldo Medeiros, recebeu na

sexta-feira passada (12) o presidente da Comissão de Advogados Municipalistas da Seccional Regional, Mozart de
Paula, e um grupo de advogados públicos. Em pauta, a
discussão de estratégias para corrigir as remunerações pagas por prefeituras potiguares em valores abaixo da tabela
da instituição.

Central de Prerrogativas
da OAB/RN está em
pleno funcionamento

Plantão de Prerrogativas, Disque-Prerrogativas com
WhatsApp, Prerrogativas Mobile e Peticionamento Eletrônico são os serviços disponibilizados pela Central de Prerrogativas da OAB/RN para combater qualquer violação às
prerrogativas dos advogados. Para reforçar o serviço prestado pela Seccional Potiguar aos advogados, foram contratados cinco procuradores de prerrogativas, que trabalham em
regime de escala e plantão, na sede da OAB/RN.

DIRETO DO CFOAB
As Caixas de Assistência aos Advogados de 16 Estados
receberam nesta segunda-feira (15) as doses das vacinas
contra gripe H1N1 e já estão aptas a dar início à campanha
de imunização em 2019. No início deste mês, o Conselho
Gestor do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados – FIDA – decidiu inclusive destinar
mais recursos e ampliar o volume das vacinas que seriam
distribuídas em 2019. O RN será contemplado.

OAB/RN - ADVBOX: Convênio
garante descontos exclusivos

O convênio assinado na última sexta-feira (12), na sede
da Seccional Potiguar, entre a OAB/RN, CAARN e Advbox
Consultoria e Tecnologia, empresa desenvolvedora da plataforma ADV BOX que atua na advocacia digital para escritórios, vai promover descontos especiais nos serviços prestados pela conveniada.

NALVA LOPES HAIRDRESSER

O convênio firmado entre a CAARN
e Nalva Lopes Hairdresser oferece aos
advogados e estagiários da OAB/RN
desconto exclusivo de 22% em todos os
serviços. Informações: (84) 3231-0011/3025-5552.

NIVER DA SEMANA
Anne Karoline Lindolfo de melo 17/04
José Anchieta da Rocha Filho 17/04
Sady Vieira dos Santos 19/04

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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