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valorização
da advocacia
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Faça parte da AARP!
Unir-se aos colegas
é essencial para a
carreira profissional

www.aarp.org.br
/associacaodosadvogadosrp

FAÇA PARTE DESSE TIME
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INSTITUCIONAL
Os princípios que pautaram a fundação da
Associação dos Advogados de Ribeirão Preto
(AARP), em 1970, continuam os mesmos:
lutar pelos ideais de democracia, congregar
advogados para troca de experiências técnicas,
reunir e valorizar o profissional em um momento
tão especial da história do país, que tem exigido
posicionamento da sociedade civil. A AARP tem se
apresentado nas principais causas de interesse da
categoria e também da sociedade.

POR QUE SE ASSOCIAR?
O associativismo é a instância onde atuamos para
transformar a sociedade.
▪ É uma instância de debate das questões
profissionais
▪ Defende os direitos, interesses e prerrogativas dos
associados e dos advogados em geral
▪ Promove a união dos colegas, situação essencial
para a carreira e fundamental para atuar
legitimamente junto à comunidade

BENEFÍCIOS E DIFERENCIAIS

O QUE A AARP OFERECE?
▪ Convênios com empresas que oferecem descontos e/ou facilidades exclusivas
▪ Debates e palestras sobre temas de interesse profissional
▪ Encontros sociais: Baile do Rubi, Churrasco de 1º de maio, entre outros
▪ Convênio médico com condições especiais
▪ Salas exclusivas nos fóruns Estadual, Federal e Trabalhista de Ribeirão Preto,
equipadas com computador, fotocópia e digitalização, café e secretária
▪ Estacionamento gratuito na sede da AARP
▪ Centro de Debates “Dr. Orlando Jurca”, na sede da AARP, com capacidade
para 50 pessoas sentadas
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PROJETOS E AÇÕES
Com o intuito de se aproximar da comunidade e
fortalecer o papel da entidade, a AARP criou várias
ações e projetos. Um deles é Observatório das
Eleições, que acompanhou o processo eleitoral em
Ribeirão Preto e está ativo até hoje. Outro projeto da
AARP foi a Cartilha de Garantia de Direitos pela
Convivência Familiar, uma campanha volta a crianças
e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

- anual R$ 640
- semestral R$ 345
- mensal R$ 58
- jovem advogado R$ 44 (mensal)*
- estagiário R$ 29 (mensal)
*profissionais com até 5 anos de registro na OAB

ASSOCIE-SE

COMO SE ASSOCIAR

VALORES

aarp@terra.com.br
16 3965.5159 | 3965.5160

Texto & Cia
Comunicação

MAIS INFORMAÇÕES
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Pelo nosso site www.aarp.org.br
ou visite nossa sede R. Otto Benz 1.100
Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto (SP)

