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Ouvidoria da OAB/RN divulga
balanço trimestral

A ouvidoria da OAB/RN divulgou na última quarta-feira (17), o balanço trimestral com as principais demandas da advocacia potiguar. De acordo com o relatório, das
151 demandas, 73 foram reclamações, 59 foram referentes
a informações, 9 denúncias, 10 sugestões e 2 elogios. Os
meios mais utilizados para acionar a Ouvidoria foram:
E-mail, telefone, site e Dataged.

Advogados terão crachá
para acessar TJRN

Em observância ao art. 7º da Resolução Nº21/2012-TJ,
de junho de 2012, e de acordo com a decisão do Conselho
Nacional de Justiça nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 0002277-33.2011.2.00.000, os advogados inscritos na OAB/RN, que ingressarem nas dependências físicas do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande
do Norte, deverão se identificar na entrada do órgão, com
sua carteira profissional, para receber crachá identificador
em que consta o termo “ADVOGADO”.

DIRETO DO CFOAB
CFOAB EM DEFESA DA LIBERDADE DE IMPRENSA
A Diretoria do Conselho Federal da OAB e o Colégio
de Presidentes de Seccionais vêm através da presente
Nota Oficial manifestar-se, como sempre o fez em toda
a sua história, de forma contundente em favor da plena
defesa dos princípios constitucionais que estão presentes na Carta Constitucional de 1988, dentre eles a liberdade de expressão e de imprensa, princípios irrenunciáveis e invioláveis em nosso estado de direito. Leia a nota
na íntegra em oabrn.org.br

OAB/RN firma convênio com
Conselho Regional de Medicina

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

última quarta-feira (17), um convênio com o Conselho Regional de Medicina do Estado (CREMERN), para ofertar
assistência jurídica integral e gratuita aos médicos que não
apresentem defesas prévias nos Processos Éticos dos Profissionais, em andamento na instituição, oportunizando
assim a nomeação de um defensor dativo.

CROSS SYSTEMS

A Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande
do Norte e o Cross Systems firmaram convênio que oferece
aos advogados e estagiários inscritos na OAB/RN desconto exclusivo de 15% em todos os planos. Mais informações
pelo telefone (84) 99935-9015.
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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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