
CARTA ABERTA AO
 "MOVIMENTO NÓS"

Recebemos com surpresa a notícia veiculada na
coluna Giro, O Popular, de hoje (03/06/2021),
que trata do apoio de todo o Movimento NÓS
ao pré-candidato Rodolfo Otávio, presidente da
CASAG.
O movimento, que formalizou uma Associação,
foi criado por dezenas de jovens advogados em
2018 para ampliar a nossa voz, reivindicar
melhorias para os que estão em início de
carreira e respeitar a pluralidade e a democracia
nas decisões. Não criamos o movimento para
servir de apêndice político ou massa de
manobra de uma pessoa só, não somos
liderados. Somos independentes e não
trocamos apoios por cargos.
Lamentavelmente, o atual Presidente, Dr. Pedro
Miranda, de forma antidemocrática e
descumprindo deliberação pretérita da própria
Diretoria que já havia deliberado a neutralidade
da Associação com relação a apoio a eventuais
chapas da política classista, bem como o
censurado por se utilizar do nome da
Associação em benefício próprio, resolveu, mais
uma vez, de forma unilateral usar o nome da
Associação de forma indevida para
supostamente hipotecar apoio a determinado
candidato.



Acreditamos que a Seccional goiana da Ordem
dos Advogados do Brasil precisa estar mais
próxima da advocacia, precisa ser um projeto
coletivo e não de interesses pessoais e de
poucos. Enquanto isso permanecer, lutaremos
por uma OAB para todos.

Reforçamos que a manifestação isolada do
advogado Pedro Miranda não representa a
nossa opinião. Ao contrário disso, cada um tem
a sua liberdade e capacidade intelectual de
escolher o que achar melhor.

Em razão disso, medidas serão tomadas pela
Diretoria da Associação Nós, a Nova Advocacia,
que está tendo o seu nome maculado e
indevidamente utilizado por um movimento da
qual desconhece e não se coaduna com ele.

Vida longa ao ambiente democrático e que cada
um possa escolher o seu futuro e o melhor
projeto para a advocacia goiana.
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