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OAB-GO celebra decisão que garante 
suspensão de prazos para advogadas grávidas

Direito Fest: inscrições para 
Canto e Música Instrumental 
vão até 9 de setembro

Em pleno Ano da Mulher Ad-
vogada, a OAB-GO celebra uma 
importante conquista para as ad-
vogadas brasileiras. Na terça-fei-
ra (23), a Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ) da 
Câmara dos Deputados aprovou Leia mais...

Leia mais...

Os advogados e acadêmicos de 
Direito terão agora a chance de ex-
pressam o seu talento musical nos 
palcos goianos. As inscrições para o 
“Canto e Música Instrumental” estão 
abertas e devem ser confirmadas até 
até 9 de setembro.

um de projeto lei que garante a 
suspensão por 30 dias dos prazos 
processuais quando do nascimen-
to de filhos das advogadas ou de 
adoção, além de outras garantias 
a advogadas grávidas e lactan-
tes. A aprovação do texto na CCJ 

contou com apoio significativo da 
OA-GO, representada pelas con-
selheiras seccionais Ariana Garcia 
do Nascimento Teles e Eliane Si-
monini Baltazar Velasco, que so-
maram esforços às representantes 
da OAB-DF.

OAB-GO divulga lista de 
compromissandos de agosto

Leia mais...

A Comissão de Seleção e Inscri-
ção divulga as listas de compro-
missandos, advogados e estagiá-
rios que receberão suas carteiras de 
identidade profissional nos dias 23, 
29 e 30 de agosto. 
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ESA-GO oferece intérprete 
de Libras em palestra

Projeto Linguagens do 
Direito promove peça 12 
Homens e uma Sentença

Em mais um avanço na inclusão 
social, a OAB-GO e a ESA-GO irão 
disponibilizou, na terça-feira (23) um 
profissional intérprete de Libras com 
tradução em tempo real para a pales-
tra “A prática em Licitações e Con-
tratos Administrativos”. A demanda 
surgiu em razão da necessidade de 
uma advogada com deficiência au-
ditiva que se inscreveu na atividade.  
“A acessibilidade é um compromis-
so da OAB-GO e, com esta iniciati-

Leia mais...

Prazos processuais na OAB 
serão suspensos entre  
os dias 25 e 30 deste mês

Com o objetivo de difundir ati-
vidades culturais à advocacia, a 
Ordem dos Advogados do Brasil 
- seção Goiás (OAB-GO), por meio 
da Comissão de Cultura, apresen-
ta a peça teatral 12 Homens e uma 
Sentença, que é até domingo (28), às 
20h, no Teatro Goiânia. Os ingressos 
custam R$ 40 e R$ 20, inteira e meia, 
respectivamente. 

A OAB-GO informa que o aten-
dimento ao público e que os prazos 
processuais na Ordem serão suspen-
sos entre os dias 25 e 30 deste mês. 
O motivo é a instalação da nova pla-
taforma do Sistema BRConselhos, 
novo sistema de gestão de inscritos 
e de controle de processo digital da 
Ordem. Sistema trará avanços para 
os procedimentos.Leia mais... Leia mais...

a sensibilização de alunos e familia-
res na redução da violência domés-
tica. De acordo com a presidente da 
CMA, Manoela Gonçalves, o projeto 
visa a difusão da Lei Maria da Pe-
nha e a construção social de “que a 
mulher tem o direito e não está sub-
metida a uma estrutura machista”.
Fizeram parte da reunião: Manoela 

A Comissão da Mulher Advoga-
da (CMA) da OAB-GO se reuniu 
na manhã de terça-feira (23) com 
representantes da Secretaria Cidadã 
do Governo de Goiás para discutir a 
implantação do projeto “Mulheres 
Advogadas em Ação”. O plano con-
siste em treinar voluntárias em dois 
níveis de intervenção para promover 

va, trabalhamos para que as pessoas 
com deficiência tenham amplo e fácil 
acesso a todos os serviços disponi-
bilizados”, afirma o diretor-geral da 
ESA-GO, Rafael Lara. Em todos os 
cursos serão disponibilizados os re-
quisitos e garantias de acessibilidade 
para quem precisar acompanhar e 
comparecer às atividades. O intér-
prete de Libras tem a função de ser o 
canal entre a pessoa com deficiência 
auditiva.

CMA discute implantação do projeto Mulheres Advogadas em Ação
Gonçalves, a secretaria geral-adjunta 
da comissão, Milena Mauricio Mou-
ra, a superintendente da Mulher e 
Igualdade Racial, Glaucia Maria Te-
odoro Reis e a Secretaria de Educa-
ção, Raquel Teixeira. O projeto inicia 
a orientação das voluntárias em Goi-
ânia, Anápolis, Jataí, Uruaçu, Poran-
gatu, Itumbiara e Rio Verde.

Leia mais...
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