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Parceria da OAB e CASAG permite 
parcelar ingressos em até 4 vezes

Nova diretoria da Comissão 
de Direito Agrário toma posse

Leia mais...

Presidente Lúcio Flávio de 
Paiva deu posse, na segunda-
feira (08), à nova diretoria da 
Comissão de Direito Agrário. O 
presidente será Frederico Alves; 
vice-presidente Marcos Carzo-
la; secretário Gustavo Guima-
rães; secretária-adjunta Marce-
la Caiado. “Goiás possui uma 
tradição muito forte em direito 
agrário”, disse Frederico Alves.

Quem ainda não adquiriu seus ingressos para o tão aguardado Baile do Rubi, tem agora 
um incentivo a mais para garantir presença na festa. Por meio de uma parceira entre a OAB-
GO e a Casag, os interessados poderão parcelar o pagamento dos ingressos em até quatro ve-
zes no cartão de crédito. Os convites já estão disponíveis na sede da Casag. Essa comodidade 
só estará disponível para os bilhetes adquiridos por meio deste convênio. Na sede da OAB 
também é possível dividir o pagamento no cartão de crédito em até duas vezes.

Leia mais...

Prerrogativas 
acompanha inquérito 
contra falsa advogada

Leia mais...

A Comissão de Direitos e Prer-
rogativas irá acompanhar a ação 
penal instaurada contra uma mu-
lher, de 41 anos, suspeita de atuar 
como advogada sem ter o registro 
na OAB-GO. Mábia Cristiane Cou-
tinho foi surpreendida pela Polícia 
Militar na última quarta-feira.
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‘Café com o Presidente’ 
é realizado com sucesso 
no Fórum do Setor Oeste

OAB-GO e PC firmam 
protocolo de parceria

A OAB-GO iniciou na terça-feira 
(09) o projeto Café com o Presi-
dente. O primeiro encontro entre o 
presidente da OAB-GO, Lúcio Pai-
va de Paiva, e a advocacia foi reali-
zado na sala da OAB no Fórum do 
Setor Oeste. Para deixar o ambiente 
ainda mais agradável, a Comissão 
de Cultura da OAB-GO convidou 
o renomado músico Pedro Scalon 
Netto para participar do evento. O 
músico abrilhantou o recinto com 
seu repertório diversificado.

Leia mais...

Membros da OAB-GO e da Polícia 
Civil de Goiás se reuniram na segun-
da-feira para debater a assinatura 
de um protocolo que vai formalizar 
uma parceria entre as duas institui-
ções. O presidente Lúcio Flávio de 
Paiva, acompanhando do presidente 
da Comissão de Segurança Pública e 
Política Criminal (CSPPC), Edemun-
do Dias, recepcionou na sala da pre-
sidência o delegado geral da Polícia 
Civil de Goiás, Álvaro Cássio dos 
Santos, que estava acompanhado de 
outros quatro auxiliares das forças 
policiais. O objetivo é regular e me-
lhorar a relação entre a advocacia e a 
estrutura da Polícia Civil.

Leia mais...

OAB-GO e Rádio 730 realizam debate 
com pré-candidatos a prefeito de Goiânia

A OAB-GO, em parceria com a Rádio 730 AM, promoveu na quarta-feira 
um debate com os pré-candidatos a prefeito de Goiânia. A transmissão foi 
feita pela emissora, ao vivo, do Auditório Eli Alves Forte, local do debate.

Leia mais...

ESA-GO promove MBA - Direito 
Imobiliário, Negócios e Operações

Leia mais...

A ESA-GO realizou a apresentação, na segunda, do MBA - Direito 
Imobiliário, Negócios e Operações. A pós-graduação, dividida em 20 mó-
dulos, é convênio com a Dalmass, especialista em cursos desta natureza. 
Foram sorteadas quatro bolsas inteiras e duas meias da pós-graduação. 
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