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Baile do Rubi inova com a 
venda de convites individuais

Novo presidente da  
Comissão de Direito do 
Terceiro Setor toma posse

A menos de um mês para a edi-
ção 2016 da festa mais aguardada 
pela a advocacia goiana, cresce a 
expectativa para o tradicional Baile 
do Rubi. A festa será realizada no 
dia 26 de agosto, pontualmente às 
21h47, no Centro de Cultura, Es- Leia mais...

Leia mais...

O presidente da OAB-GO, Lúcio 
Flávio de Paiva, deu posse ao novo 
presidente da Comissão de Direito 
do Terceiro Setor, Juscimar Pinto 
Ribeiro. Solenidade ocorreu na tar-
de de segunda-feira (1º) com a pre-
sença de conselheiros.

porte e Lazer (CEL) da seccional, 
encerrando as comemorações ao 
mês do advogado. Mais de 50% 
dos ingressos disponibilizados já 
foram vendidos. E este ano, a or-
ganização decidiu inovar para de-
mocratizar o acesso. Além das tra-

dicionais mesas para 10 pessoas, a 
grande novidade é que os advoga-
dos também poderão adquirir con-
vites individuais. Custando R$ 250 
cada, os ingressos avulsos são uma 
alternativa para quem não pode 
pagar pela mesa. 

Catalão é o 5º município  
a instalar o Comitê de  
Combate ao Caixa 2 

Leia mais...

A OAB-GO instalou na terça-feira 
(2) o Comitê de Combate ao Caixa 2 
em Catalão. O município é o quinto 
a aderir à iniciativa, após Goiânia, 
Senador Canedo, Uruaçu e Jataí.
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Biblioteca Digital oferece amplo 
acervo gratuito à advocacia

OAB-GO abre convite público para aquisição de móveis

Após pedido da OAB-GO, 
TJ-GO designa juíz para 
auxiliar Vara em Jataí

A advocacia em Goiás tem à sua 
disposição um riquíssimo acervo 
de conteúdo jurídico para consulta 
e pesquisa em doutrina, legislação 
e jurisprudência para a prática fo-
rense. É a Biblioteca Digital Fórum 
do Advogado de Goiás, disponibi-
lizada pela Escola Superior de Ad-
vocacia do Estado de Goiás (ESA) 
desde o final do mês de junho. A 
ferramenta foi novamente desta-

Leia mais...

Leia mais...

Câmara realiza  
homenagem às mulheres 
de carreira jurídica

Encontro do presidente Lúcio Flá-
vio de Paiva com o presidente do TJ-
GO, Leobino Chaves Valente, para 
melhorias na 3ª Vara de Família, Su-
cessões e Cível de Jataí surtiu efeito. 
O TJ anunciou que o juiz Bruno Leo-
poldo Borges Fonseca, do Juizado Es-
pecial Cível e Criminal de Mineiros, 
foi designado para prestar auxílio na 
comarca de Jataí. 

A Câmara Municipal de Goiânia 
realizou, na quarta-feira (03), uma 
homenagem às mulheres de carrei-
ra jurídica. Todas as conselheiras, 
presidentes de comissões e direto-
ras da OAB-GO, Casag e ESA-GO 
foram agraciadas com a deferência. 
A iniciativa partiu do presidente da 
Casa e vereador Anselmo Pereira. 

Leia mais... Leia mais...

teressadas devem apresentar uma 
proposta e entregá-la até a próxima 
segunda-feira (08), às 17h30, no se-
gundo andar da sede administra-
tiva da OAB-GO, na Rua 1.121, nº 
200, Setor Marista. No julgamento 
e classificação das propostas serão 
considerados o menor custo e pa-

A OAB-GO informa que realiza-
rá três convites públicos para aqui-
sição de móveis corporativos para 
a sala da Ordem no novo Fórum 
Parque Lozandes (040/2016) e para 
as sedes administrativas das sub-
seções de Iporá (039/2016) e Aná-
polis (038/2016). As empresas in-

cada na segunda-feira (01) pelo 
diretor-geral da ESA, Rafael Lara 
Martins, durante sua fala na aber-
tura do Mês do Advogado (foto). A 
biblioteca é composta por sete peri-
ódicos e acervo superior a 145 volu-
mes publicados e certificados pela 
Editora Fórum, além de 19 códigos. 
“É um conteúdo de altíssima quali-
dade, com seleção diferenciada de 
jurisprudência”, destaca Rafael.

cote global de serviços e benefícios 
oferecidos. Outras informações po-
dem ser obtidas pelo telefone: 3238-
2019/9929-7017. A OAB-GO infor-
ma também que foi aberto convite 
para seleção de empresas especia-
lizadas em serviços gráficos para 
impressão de jornal.
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