
1

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

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

OABGONEWS
Goiânia, 19 de agosto de 2016 - Edição 10

Baile do Rubi: pessoas com 
deficiência terão desconto de 50%

Casag lança revitalização 
de prédio histórico no Centro

A organização do Baile do 
Rubi divulga mais uma novida-
de para o evento deste ano. Com 
o objetivo de promover inclusão 
social, as pessoas com deficiência 
poderão adquirir ingressos para 
a tradicional festa com desconto 
de 50%. O benefício será con-
cedido não só aos advogados, 
mas também para o público em 
geral. Caso o adquirente precise 
indispensavelmente de acompa-
nhante, este também receberá o 
desconto. Os bilhetes são indivi-
duais e intransferíveis. O presi-
dente da Comissão dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, He-
bert Batista Alves, ressalta que a 
iniciativa é de suma importância 
no combate à exclusão social. “O 
desconto para pessoas com defi-
ciência é muito relevante”, disse.

Leia mais...

Leia mais...

A Casag realizou, na últi-
ma semana, o lançamento da 
obra de revitalização do prédio 
histórico da instituição, locali-
zado nas esquinas da Aveni-
da Goiás com Rua 1, no setor 

Central, em Goiânia. Ao lado 
de toda a diretoria da Casag, 
o presidente Lúcio Flávio des-
tacou a magnitude da obra e a 
importância para advocacia.
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OAB-GO debate limite 
para internet banda larga

Prazos processuais na 
OAB-GO serão suspensos 
entre os dias 25 e 30

OAB-GO abre convite 
público para contratação 
de aquecedor de piscinas

OAB-GO cobra da SMT 
melhorias em  
acessibilidade para  
pessoas com deficiência

Leia mais...

Leia mais...

Leia mais...

CTS estuda criar fórum para 
discussão com Sistema S

O atendimento ao público e os 
prazos processuais na OAB-GO 
serão suspensos entre os dias 25 e 
30 deste mês. Motivo é a instalação 
da nova plataforma do Sistema BR-
Conselhos, novo sistema de gestão.

A OAB-GO divulga o Convite Públi-
co nº 43/2016, que visa contratar em-
presa especializada em aquecimento 
solar para piscinas do CEL da OAB-
GO. No julgamento serão avaliados 
o menor custo global e o pacote de 
serviços e benefícios oferecidos.

A Comissão dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência solicitou, na 
segunda-feira, à SMT melhorias 
em mobilidade urbana para pesso-
as com deficiência. 

A Comissão de Direito do Terceiro Setor estuda a criação de um fórum de 
discussão e um seminário junto às entidades do Sistema ‘S’. Assunto foi dis-
cutido na 3ª reunião ordinária da comissão, realizada na segunda-feira (15). 

Leia mais...

O anúncio de que as operadoras de internet fixa poderão adotar o sistema de 
franquia de dados para os serviços de internet banda larga preocupa parcela 
significativa da sociedade. A Comissão de Direito do Consumidor, promoveu 
debate, na quinta-feira.  O sistema, que é comum nos planos de internet para 
celular, prevê que a velocidade da internet seja cortada ou reduzida ao atingir o 
limite de dados contratados. Leia mais...
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