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Presidente da OAB/RN
visita fóruns e instituições
em Pau dos Ferros

O presidente da Ordem dos Advogados do Rio Grande 
do Norte, Aldo Medeiros, esteve em Pau dos Ferros nesta 
segunda-feira (28), realizando uma série de visitas aos fó-
runs e instituições da cidade, com o objetivo de ouvir as 
demandas da advocacia e buscar soluções junto aos dirigen-
tes das entidades. À noite, o presidente participou da posse 
festiva da nova diretoria da Subseção de Pau dos Ferros.  

A ação faz parte do projeto de interiorização e integra-
ção da OAB/RN com as Subseções, que visa a percorrer o 
Rio Grande do Norte promovendo encontros, audiências 
e inspeções no sentido de fortalecer os laços institucionais 
com os órgãos que integram o tripé da Justiça.

Oportunidade: Advogados podem 
se inscrever para vagas no TRE-RN

Tribunal de Justiça do RN tornou pública a abertura 
do prazo para as inscrições dos advogados interessados 
em concorrer às vagas de Membro Titular e de Juiz Subs-
tituto do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RN). As inscri-
ções poderão ser feitas no período de 29 de janeiro a 4 de 
fevereiro, na Secretaria-Geral do TJRN, por meio de re-
querimento dirigido ao presidente do TJ, desembargador  
João Rebouças.

PLEITO DA OAB, PAGAMENTO DE ALVARÁS SERÁ 
FACILITADO COM INTERLIGAÇÃO DOS TRTs

Brasília – Após uma atuação que teve o Conselho 
Federal da OAB como um dos principais interlocuto-
res, todos os 24 Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) 
serão interligados seguindo um cronograma estabele-
cido entre o Banco do Brasil e o Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho. Desse modo, o pagamento dos 
alvarás será realizado diretamente pelo juiz na conta 
designada no processo, facilitando o recebimento dos 
valores pelos profissionais da advocacia.

DIRETO DO CFOAB

CLÍNICA BIO RELIGARE  
A parceria firmada entre a CA-

ARN e a Clínica Bio Religare ofe-
rece aos advogados e estagiários 
regularmente inscritos OAB/RN desconto exclusivo de 50% 
em todos os procedimentos oferecidos pela Clínica. A Bio 
Religare trabalha com Medicina Preventiva e Integrativa. 
Informações: (84) 3616-8018


