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OAB Goiás lança novo Portal da 
Transparência e sites institucionais

A OAB-GO apresenta à ad-
vocacia e à sociedade goiana na 
segunda-feira (31), às 17h, em 
lançamento na Sala de Sessões 
de sua sede, as novas versões 
de seus sites institucionais e do 
tão aguardado Portal da Trans-

parência – o OAB Transparente. 
As páginas foram desenvolvidas 
após um sistemático processo 
de pesquisa envolvendo profis-
sionais de tecnologia de infor-
mação, design e comunicação, 
além de todos os coordenadores 

das áreas envolvidas, adotando 
como modelos sites que já são 
referência no País. É grande a 
expectativa para estas novas ver-
sões que serão disponibilizadas 
para a advocacia, atendendo a 
um antigo apelo. 

Leia mais...

Auditoria final confirma dívida 
de R$ 23 milhões da OAB-GO

A OAB-GO tem dívida de R$ 
23 milhões, sendo que deste mon-
tante, mais de R$ 4 milhões foram 
gerados somente no exercício de 
2015, enquanto que, “em caixa”, a 
seccional dispunha de poucos mais 
que R$ 760 mil para pagamento 
de todas as contas e despesas. É o 
que aponta a revisão do relatório 
elaborado pela Marol Auditoria e 
Consultoria Contábil, agora apre-
sentado e divulgado nesta semana 
pela diretoria da seccional. O novo 
documento incorpora documentos 
que não haviam sido disponibiliza-
dos à Marol quando da divulgação 
e informação, em agosto, de um re-
latório preliminar que apontou um 
superávit fictício de R$ 5.478.738.

Leia mais e ... Leia o relatório na integra
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Web-série é 
ferramenta moderna 
de prestação de contas

Em encontro com novos advogados, 
presidente reforça proximidade com advocacia

A OAB-GO lançou na terça-feira (25) 
o projeto “OAB em frente”. Baseada 
na atual gestão da Ordem, a web-sé-
rie irá tratar da prestação de contas, 
o que tem sido feito pela seccional e 
o que será feito nos próximos anos. 
O objetivo deste projeto é aproximar 
a advocacia do dia a dia da Ordem e 
mostrar de forma clara o que a ges-
tão tem feito. Dúvidas poderão ser 
esclarecidas por meio de comentá-
rios e compartilhamentos nas redes. 
Os episódios serão semanais e po-
derão ser conferidos nos perfis da 
OAB Goiás no Facebook, Instagram 
e Youtube. Em novembro será lan-
çado também um projeto semelhan-
te, com o objetivo de dar visibilidade 
às ações das comissões.

Leia mais...

O presidente Lúcio Flávio de Paiva reuniu-se com compromissados na sede 
da Ordem na quarta-feira (26). Esta é a primeira vez que a atual diretoria realiza 
esta ação antes da solenidade oficial de entrega da carteira profissional.  O pre-
sidente disse que o objetivo foi de aproximar a Ordem dos novos advogados.

Leia mais...

CEL da OAB oferece 
hidroginástica às 
terças e quintas

O Centro de Cultura, Esporte e 
Lazer (CEL) da OAB-GO passou 
a oferecer, ainda de forma experi-
mental, aulas de hidroginástica aos 
associados às terças e quintas-feiras, 
a partir das 19h30. As aulas são mi-
nistradas pela professora Valéria. 
Para participar basta comparecer na 
piscina com traje de banho (maiô, 
biquíni, sunga ou short de nylon) 
nos dias e horários indicados.

Leia mais...

OAB-GO inaugura sala dos advogados 
na Vara de Trabalho em Inhumas

A OAB-GO inaugurou a nova sala dos advogados na Vara do Tra-
balho em Inhumas. A cerimônia foi realizada na última sexta-feira (21). 
A sala terá 12 computadores, sala climatizada, secretária e impressora 
multifuncional. No total, são 32 metros quadrados. 

Leia mais...
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