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A OAB-GO lançou na quinta-
feira (17) a segunda web-série, a 
Somos Todos OAB. Veiculado 
em suas redes sociais, cada epi-
sódio irá apresentar os trabalhos 
das comissões. O primeiro vídeo 
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OAB-GO entrega ofício ao Banco do 
Brasil com demandas da advocacia

OAB-GO lança segunda 
web-série “Somos Todos OAB”

Leia mais...

Em uma nova reunião reali-
zada no gabinete da presidência 
na quinta-feira (17), a OAB-GO 
entregou a diretores do Banco 
do Brasil (BB) série de reivindica-
ções da advocacia com relação ao 
levantamento de alvarás, RPV´s 

CDH apura denúncias 
de maus tratos na Casa 
de Prisão Provisória

Leia mais...

Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos da OAB, Roberto Serra da 
Silva Maia, acompanhou, na sexta-fei-
ra (11) e sábado o desfecho da rebelião 
dos detentos da Casa de Prisão Provi-
sória (CPP) de Aparecida de Goiânia. 
A comissão irá apurar denúncias de 
maus tratos e condições indignas rela-
tadas por familiares dos presos. 

e precatórios nesta instituição fi-
nanceira. O encontro estava pre-
visto desde a última sexta-feira, 
dia em que a instituição financei-
ra se comprometeu em creditar 
os pagamentos em até dois dias 
úteis. Diretores do BB se compro-

meteram a atender as reivindica-
ções com urgência. O andamento 
das solicitações será acompanha-
do pelos diretores e presidentes 
das comissões que assinaram o 
documento, em reuniões de tra-
balho semanais. Leia mais...

será da Comissão de Direitos 
Humanos (CDH), que traz seu 
presidente Roberto Serra expli-
cando os papeis da comissão e as 
suas conquistas.

https://www.facebook.com/oabgoias/
https://www.instagram.com/oabgo/
https://twitter.com/oabgo
https://www.facebook.com/oabgoias/
https://www.instagram.com/oabgo/
https://twitter.com/oabgo
http://www.oabgo.org.br/oab/noticias/institucional/oab-goias-lanca-sua-segunda-web-serie-a-somos-todos-oab/
http://www.oabgo.org.br/oab/noticias/institucional/oab-goias-lanca-sua-segunda-web-serie-a-somos-todos-oab/
http://www.oabgo.org.br/oab/noticias/comunicado/cdh-acompanha-andamento-de-rebeliao-na-cpp-e-ira-apurar-denuncias-de-maus-tratos-na-unidade-prisional/
http://www.oabgo.org.br/oab/noticias/comunicado/cdh-acompanha-andamento-de-rebeliao-na-cpp-e-ira-apurar-denuncias-de-maus-tratos-na-unidade-prisional/
http://www.oabgo.org.br/oab/noticias/institucional/oab-goias-entrega-oficio-ao-banco-do-brasil-com-as-demandas-da-advocacia/
http://www.oabgo.org.br/oab/noticias/institucional/oab-goias-entrega-oficio-ao-banco-do-brasil-com-as-demandas-da-advocacia/


2

 Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Goiás oabgoias @oabgo @oabgo

OABGONews é uma publicação semanal da Coordenação de Comunicação da OAB-GO

Proposto por Goiás, 
Conselho Federal terá 
assento no Sinase

OAB-GO prepara edital de seleção 
pública para procuradores de prerrogativas

O Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente apro-
vou resolução incluindo a Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) 
como membro do Sistema Nacional 
de Avaliação e Acompanhamento 
do Atendimento Socioeducativo (Si-
nase). A ordem poderá indicar um 
titular e um suplente para a compo-
sição do colegiado. A inclusão da ad-
vocacia no órgão foi uma solicitação 
da conselheira seccional da OAB-GO 
Bárbara Cruvinel, que é também pre-
sidente da Comissão dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (CDCA).

Leia mais...

A OAB-GO prepara seleção pública para contratação de três procuradores 
de prerrogativas. Eles se dedicarão exclusivamente ao trabalho da procura-
doria regional de prerrogativas da OAB-GO. Esta iniciativa é um resgaste de 
campanha da gestão do presidente Lúcio Flávio de Paiva. 

Leia mais...

OAB-GO recebe 
diploma de destaque 
cultural do ano 

A Ordem dos Advogados do 
Brasil – seção Goiás (OAB-GO) re-
cebeu, na quinta-feira (17), o Diplo-
ma de Destaque Cultural do Ano, 
promovido pelo Conselho Estadual 
de Cultura de Goiás. O presidente 
Lúcio Flávio de Paiva representou 
a Ordem. As homenagens foram 
concedidas a pessoas físicas e jurí-
dicas que se destacaram no fazer e 
no promover as artes em Goiás. A 
escolha dos agraciados ocorreu em 
reunião aberta realizada pelo Con-
selho Estadual de Cultura, e é feita a 
partir do voto dos conselheiros.

Leia mais...

OAB-GO promove 1º encontro 
regional da advocacia do norte goiano

A Comissão da Mulher Advogada e a ESA-GO promoveram o 1º En-
contro Regional da Advocacia do Norte Goiano, em Uruaçu. Na oportu-
nidade, o presidente Lúcio Flávio de Paiva prestou conta com a advocacia 
referente aos 11 meses de gestão e ressaltou as conquistas no período.

Leia mais...
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