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(24/11), mudanças no Estatuto 
da Advocacia (Lei nº 8.906/1994) 
e no CPC para estipular direitos 
e garantias para advogadas ges-
tantes, lactantes e adotantes.  A 
aprovação do texto contou com 
apoio significativo da Ordem 
dos Advogados - Seção Goiás, 
representada pelas conselheiras 
seccionais Ariana Garcia Teles e 
Eliane Simonini. 
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OAB-GO inaugura nova sede 
da subseção de Anápolis

Senado aprova benefícios para
advogadas gestantes e lactantes

Leia mais...

Depois de passar pela Comis-
são de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ), o Senado Fe-
deral aprovou, na quinta-feira 

Mais uma obra entregue à advocacia. A seccional Goiás da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB-GO) inaugurou nesta terça-feira (22) a sede da subseção de Anápolis e da regional da Cai-
xa de Assistência dos Advogados de Goiás (Casag). Com mais de 870 metros quadrados de área 
construída e arquitetura moderna, o prédio está localizado na Avenida Faiad Hanna, no bairro 
Cidade Jardim. Na solenidade de entrega da sala, estiveram presentes membros da diretoria da 
OAB Goiás, diretores e membros da subseção de Anápolis, diretores e delegados da Casag, da 
Escola Superior de Advocacia (ESA/GO), além de conselheiros federais e seccionais.

Leia mais...

Convite público para 
empresa especializada 
em impacto no trânsito

Leia mais..

A OAB-GO abriu seleção, por meio 
dos convites públicos nº 59/2016, 
60/2016 e 61/2016, para contratação 
de empresas especializadas na reali-
zação de estudo de impacto no trânsi-
to, fornecimento de móveis e serviços 
gráficos, interessadas em prestar ser-
viços profissionais à Ordem.
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CDDI celebra criação de 
delegacia especializada 
em crimes cibernéticos

Em seminário, OAB-GO debate combate à 
impunidade e improbidade administrativa

O deputado estadual Virmondes 
Cruvinel apresentou, na quarta-feira 
(23), requerimento para a Secretá-
ria de Segurança Pública e Admi-
nistração Penitenciária criar uma 
delegacia especializada em crimes 
cibernéticos. Objetivo é proibir e coi-
bir ações delituosas na rede de com-
putadores. A solicitação é sugestão 
da Comissão de Direito Digital e In-
formática da OAB-GO, por meio do 
presidente Rafael Maciel. A medida 
tipifica condutas realizadas median-
te uso de sistema eletrônico.

Leia mais...

A OAB-GO, por meio da Comissão do Advogado Público, e a Escola 
Superior de Advocacia (ESA-GO) realizaram série de palestras que abor-
daram temas pertinentes aos profissionais que atuam na administração 
pública, seja na esfera municipal, estadual e federal. Leia mais...

Presidente da CDH 
recebe homenagem 
na Alego pela defesa 
dos direitos humanos

O presidente da Comissão de Di-
reitos Humanos, Roberto Serra, re-
presenta a OAB-GO durante sessão 
solene em comemoração aos 68 anos 
da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. Ele será homenageado, 
com a medalha do mérito legislativo 
Pedro Ludovico Teixeira, em reconhe-
cimento à luta pela promoção e defesa 
dos direitos humanos. A celebração 
será realizada em 7 de dezembro, às 
10h, no plenário Getulino Artiaga da 
Assembleia Legislativa.  Serra já foi 
membro da Comissão de Direitos Hu-
manos da OAB-GO de 1998 a 2003.

Leia mais...

Casag é sede de encontro nacional 
de presidentes de Caixas

Representantes das 27 de Caixas de Assistência dos Advogados do 
Brasil se reúnem em Caldas Novas para XXXVIII Encontro Nacional de 
Presidentes de Caixas de Assistência dos Advogados. O evento tem o 
objetivo de maximizar a prestação de serviço aos advogados inscritos.

Leia mais...
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