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Multa Moral conscientiza sobre importância 
das vagas exclusivas para deficientes

Candidatos discutem propostas para 
Goiânia em sabatina na OAB-GO

Leia mais...

A OAB-GO realizou sabatina 
com candidatos à Prefeitura de 
Goiânia, na quinta-feira (22). O 
secretário-geral Jacó Coelho, re-
presentando o presidente Lúcio 
Flávio, e o conselheiro Sérgio 
Murilo, propositor da sabatina, 
conduziram a dinâmica. O en-
contro discutiu projetos e pro-
postas, com objetivo de aprimo-
rar o debate de ideias.

O lançamento “Multa Moral” 
mobilizou membros da Comis-
são dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência e pessoas sensíveis 
às causas dos deficientes na 
manhã de quarta-feira (21) em 
frente à entrada do Fórum, na 
Rua 10 do Setor Oeste. A inicia-

OAB-GO abre seleção 
pública para serviço de 
interpretação de libras

Leia mais...

A OAB-GO abre seleção pública 
para empresas especializadas em 
fornecimento de agentes operacio-
nais para serviço de interpretação 
de libras para eventos da Ordem. 
A outra seleção é para prestação de 
serviços de escritório compartilha-
do (Coworking).

tiva foi organizada pela CDP-
CD e tem o objetivo de chamar 
atenção para a necessidade de 
respeito às vagas exclusivas 
para deficientes. O presiden-
te da CDPCD, Hebert Batista, 
ressaltou que as vagas são es-
senciais para a mobilidade das 

mais de 300 mil pessoas goianas 
com deficiência, bem como a re-
levância para a inclusão social. 
“Queremos chamar atenção da 
população que se trata de va-
gas destinadas a pessoas com 
mobilidade reduzida”, resumiu 
o presidente. Leia mais...
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Novo Portal da  
Transparência será  
lançado em outubro

Novo Fórum Cível de  
Goiânia: 57 unidades  
judiciárias são transferidas 
para Parque Lozandes

No dia 31 de outubro, a OAB 
Goiás lança seu novo Portal da 
Transparência. A página foi de-
senvolvida após um sistemático 
processo de pesquisa envolvendo 
profissionais de Tecnologia de In-
formação, Design e Comunicação, 
adotando como modelos pági-
nas que já são referência no País. 
É grande a expectativa para esta 
nova versão que será disponibili-
zada para a advocacia, atendendo 
a um antigo apelo.

Leia mais...

A OAB-GO informa que 57 uni-
dades judiciárias são transferidas 
gradativamente para o novo Fó-
rum Cível do Tribunal de Justiça 
de Goiás (TJ-GO), que será inaugu-
rado na segunda-feira (26). As tran-
sições foram iniciadas na segun-
da-feira (19) e irão prosseguir em 
outubro, novembro e dezembro. 
Vinte e quatro unidades judiciárias 
estarão funcionando nas novas ins-
talações no primeiro dia de atendi-
mento, previsto para quinta-feira 
(29). Durante a transferência das 
varas e juizados, haverá suspensão 
de prazos processuais.

Leia mais...

Santa Helena instala 
Comitê de Combate ao Caixa 2

A OAB-GO realizou na quinta-feira, na Subseção de Santa Helena, o lança-
mento do Comitê de Combate ao Caixa 2. A abertura contou com a presença 
do presidente da Comissão Especial de Combate à Corrupção, David Soares.

Leia mais...

Greve dos bancários: oficiais de justiça 
irão verificar atendimento aos advogados

Leia mais...

OAB-GO conseguiu, na terça-feira (20), deferimento que determina a 
verificação do cumprimento de liminar concedida pelo TRT18. A Comis-
são de Direitos e Prerrogativas teve papel fundamental na intermediação 
entre bancários e advogados. Diversos membros se desdobraram para 
conseguir a garantia dos alvarás para os advogados.
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