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No dia 22 de setembro, a Caixa de Assistência dos 

Advogados de Goiás (CASAG) realizou mais um evento 

de entrega do auxílio-maternidade. Na ocasião, foi 

realizada também uma oficina de massagem shantala 

– que traz o alívio de cólicas e acalma os bebês – e 

entregue um kit personalizado com produtos para os 

cuidados dos recém-nascidos.

O evento, que ocorreu na Escola Superior de 

Advocacia (ESA), contou com a presença do 

presidente da CASAG, Rodolfo Otávio Mota, da 

secretária-geral da Caixa de Assistência, Ana Lúcia 

Amorim Boaventura, do ouvidor geral da entidade, 

Haroldo Ferraz, e da presidente da Comissão da 

Mulher Advogada da seccional goiana da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB-GO), Manoela Gonçalves. O 

presidente da CASAG citou os benefícios e auxílios da 

entidade e falou sobre a possibilidade de acompanhar 

o andamento de auxílios via internet, medida 

implementada no último mês.

“Nosso objetivo é deixar a CASAG e toda a Ordem 

acessíveis aos advogados e advogadas do estado. A 

entidade é muito mais do que esse auxilio, ela é 

parceira do advogado ao longo de sua vida e de todos 

os seus familiares. Temos um portfólio de produtos e 

serviços que estão à disposição de todos os 

profissionais”, disse o presidente Rodolfo.

Ana Lúcia Amorim Boaventura citou o trabalho da 

entidade em prol dos auxílios e benefícios à advocacia. 

“A CASAG tem trabalhado semanalmente acolhendo 

os auxílios e nos reunimos semanalmente para 

analisar esses pedidos. Nossa diretoria é inclusiva, 

participativa e sempre com foco nos benefícios para 

advocacia”, frisou.

O ouvidor-geral da CASAG, Haroldo Ferraz, ressaltou a 

importância do auxílio-maternidade: “O auxílio é uma 

luta que está ganhando força, ele é um benefício que 

valoriza nossas mães advogadas”. Já a presidente da 

Comissão da Mulher Advogada, Manoela Gonçalves, 

ao falar sobre o auxílio-maternidade, também fez 

referência ao ano da mulher advogada. “Nós mulheres 

sabemos o quanto é difícil exercer nossa profissão em 

um mundo extremamente machista. O auxílio que 

está sendo entregue é uma conquista e uma luta de 

muitos anos que nós, mulheres advogadas, estamos 

enfrentando”, disse.

O auxílio-maternidade é concedido pela CASAG às 

advogadas devidamente inscritas na OAB-GO e 

adimplentes com as obrigações junto à Ordem, até um 

ano após o parto. O benefício, que corresponde ao 

valor da anuidade, faz parte do rol de auxílios que a 

CASAG oferece aos advogados e advogadas do estado.
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Consultores do Plano de Saúde passam a 
atender em domicílio

Os advogados e dependentes que desejarem aderir aos 

planos de saúde UNIMED – CASAG e odontológico 

UNIODONTO – CASAG, podem solicitar a visita de um 

consultor da Caixa de Assistência em seu escritório ou 

residência. A medida atende à demanda da advocacia 

goiana que carecia de acesso facilitado aos consultores.

Os interessados podem agendar um horário para a visita 

através do e-mail comercial@casag.org.br, informando o 

endereço onde deseja que ocorra o atendimento.

Espaço CASAG em Caldas Novas

A sétima edição do Baile do Rubi de Caldas Novas 

aconteceu na noite do dia 23 e já entrou para a história 

da cidade. Além dos shows, das comidas e das bebidas, 

esta edição do baile contou com uma grande 

novidade: o Espaço CASAG. Durante as comemorações, 

os convidados puderam aproveitar as massagens, o 

serviço de costura, de farmácia, os brindes 

personalizados, brigadeiros e reparo de cabelo e 

maquiagem oferecidos pela equipe da Caixa de 

Assistência.

Repetindo o sucesso dos espaços do baile de Jataí e 

Goiânia, o ambiente montado em Caldas Novas 

também foi muito procurado e elogiado. O presidente 

da subseção de Caldas Novas, Andrei Barbosa, disse 

que a CASAG foi fundamental para a realização do Baile 

e que o espaço que a entidade montou foi uma das 

grandes novidades desta edição. 

A cabine de fotos e os carregadores de celular também 

movimentaram o espaço CASAG. Os convidados 

colocavam a rashtag #casagbailedorubi no Instagram e 

a foto era impressa com a logo da CASAG.A advogada 

Denise Silva Dias aproveitou o espaço para descansar e 

conferir as novidades. “Eu achei essa ideia muito 

interessante, o espaço está de parabéns. É uma grande 

novidade”, frisou. Maria Olina, esposa do advogado 

Nelson Borges, foi conferir as massagens ao lado do 

marido. “É uma excelente ideia para descontrair, para 

relaxar. A CASAG está de parabéns”, disse.


