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V
encida a fase eleitoral e definidos os rumos da Subseção da OAB de Blumenau e de Pomerode 

para os próximos 3 anos, é chegado final-

mente o tempo de olhar para trás e ver o que 

foi feito no último triênio. E esse retrospecto, felizmente, 

é feito com bastante tranquilidade e satisfação.

Todos os objetivos traçados e compromissos firma-

dos foram cumpridos à risca.

Foram várias realizações: defesa das prerrogativas 

profissionais, número recorde de eventos de capacitação 

profissional e de integração da classe, transparência das 

contas, implantação de escritório compartilhado, melho-

rias na sede, garantia de vagas de estacionamento para 

advogados nos Fóruns Central e Universitário, relaciona-

mento harmonioso e firme com o Poder Judiciário e Minis-

tério Público,  participação ativa das discussões de interesse da sociedade em conjunto com outras entidades 

da sociedade civil, dentre outras ações.

Implantamos um sistema preventivo de valorização da advocacia e defesa das prerrogativas, com a re-

alização de palestras orientativas na semana da entrega das carteiras e reuniões semanais da Diretoria para 

ouvir os advogados. 

A gestão 2016/2018 não economizou esforços para bem re-

presentar – de forma objetiva, clara e transparente – os interes-

ses dos advogados de Blumenau e de Pomerode, agindo com 

destemor e posicionando-se quando necessário.

Assumimos a diretoria da OAB Blumenau em janeiro de 2016 

com o compromisso de fazermos uma gestão democrática, vol-

tada para os interesses da classe e defesa dos valores que nossa 

Instituição representa. Nestes três anos de gestão, procuramos 

aproximar todos os advogados de Blumenau e Pomerode, livres das amarras do passado e sem  interesses 

pessoais. Nos dedicamos com força e determinação para deixarmos uma OAB Blumenau melhor, voltada 

unicamente para os interesses da classe. Cada minuto dedicado valeu muito a pena e se transformará em 

aprendizado que levaremos para nossas vidas.

É chegada a hora, colegas, desta nave retornar ao porto, para que parte da tripulação seja substituída. 

Alguns de nós retornam, extasiados, para terra firme, para as fileiras da nossa Subseção que – a julgar pelos 

números das eleições – aprovou o trabalho desta gestão com quase 70% dos votos.

Desejamos à nova comandante, Dra. Maria Teresinha Erbs e a todos os advogados da Subseção, bons 

ventos.

Caros Colegas
Envelopamento

autorizado.

Pode ser aberto pela ECT. 
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1.829 advogados de Blumenau e Po-
merode foram às urnas no dia 28 de 
novembro para escolher a Diretoria 
e Conselho Seccional, Conselheiros 
Federais, Diretoria da Caixa de Assis-
tência e Conselho Fiscal, Diretoria e 
Conselhos das Subseções da OAB/SC.

A votação, através de urnas eletrôni-
cas, aconteceu no Salão Porta Aberta, 
na Catedral São Paulo Apóstolo. 

Três chapas concorreram em Blu-
menau e a vitória ficou com a Chapa 
102, liderada pela atual vice-presiden-
te, Maria Teresinha Erbs, que fez 653 
votos. A chapa 101, coordenada por 
Aurélio Miguel Bowens da Silva ficou 
em segundo, com 605 votos e a Cha-
pa 103, com Adriane Gratsch Thiem a 
frente, teve 493 votos.

Processo democrático na OAB

“Vamos dar prossegui-
mento aos trabalhos da 
atual diretoria, trazendo 
novos desafios, sempre 
buscando fortalecer a ad-
vocacia e a nossa entida-
de”, fala Maria Teresinha, 
que assume em janeiro. 

Para comandar a OAB 
em Santa Catarina a par-
tir de 2019, o atual tesoureiro, Rafael 
Horn, foi eleito, com 50,30% dos votos 
válidos, superando, por apenas 144 
votos, Hélio Brasil. Mais de 24 mil pro-
fissionais votaram.

A nominata completa está publicada 
no site da entidade.

Planejamento Estratégico traçou diretrizes para 2018

Vários advogados, integrantes do Conselho Municipal e das Comissões da 

OAB Blumenau, estiveram reunidos em fevereiro participando do planeja-

mento estratégico para o ano. Os trabalhos foram coordenados pela direto-

ria, com ampla participação de todos.  Depois do planejamento, os advoga-

dos confraternizaram com um churrasco na sede da Subseção.

- Defesa das prerrogativas profissio-

nais

- Capacitação profissional perma-

nente

- Transparência

- Implantação escritório comparti-

lhado

- Melhorias e reformas na Sede

- Garantia vagas de estacionamento 

para advogados nos Fóruns Central 

e Universitário 

- Aproximação com o Poder Judiciá-

rio e Ministério Público

- Integração e confraternização dos 

advogados

- Palestras para os novos advogados 

na semana de entrega das carteiras

- Reuniões semanais da Diretoria 

para ouvir a classe

- Homenagens aos advogados jubilados

- Busca de maior autonomia da 

Subseção

- Atuação das Comissões e de repre-

sentantes nos Conselhos Municipais

- Participação ativa das discussões 

de interesse da sociedade

- Defesa da democracia e combate à 

corrupção 

Promessas cumpridas
A atual diretoria da Subseção encerra o mandato no final de dezembro com o sentimento de dever cumprido. Não 

faltou trabalho e dedicação para buscar o melhor para a advocacia de Blumenau e de Pomerode.
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Em setembro, foi inaugurada a 

nova Sala do Advogado e o Centro de 

Apoio Profissional da CAASC, locali-

zados na Rua XV de Novembro, 1305, 

9º Andar. No prédio, funcionam a 

Justiça do Trabalho, Ministério Pú-

blico do Trabalho, Ministério Público 

Federal e Fazenda Nacional.

O novo espaço, que leva nome do 

advogado Valmor Sofiati, falecido 

em 2013, tem 87 m² e conta com 

uma ampla sala com computadores, 

mesas e wifi para a utilização dos 

profissionais, além de uma sala de 

reuniões e uma sala reservada para 

conversa com clientes.

Uma grande inovação é o espaço 

específico para as mamães com be-

bês em fase de amamentação, com 

poltrona especial e todo aparato 

para auxiliar, em um local reservado.

O investimento veio da CAASC. 

Advogados conquistam novo espaço 
bem no centro de Blumenau

Ao longo do ano, a sede da Subseção 

recebeu vários investimentos na sua in-

fraestrutura. Recentemente, foi finaliza-

da uma obra importante de prevenção 

a incêndio, com a instalação de hidrante 

na área externa e substituição de extinto-

res e mangueiras da parte interna.

Atualmente há luzes de emergência, 

extintores e hidrante na churrasqueira 

externa e vestiários, o que garante mais 

segurança em caso de eventual sinistro.

Outra ação importante diz respeito a 

acessibilidade, com a criação de quatro 

vagas específicas no estacionamento, 

todas devidamente sinalizadas, além 

de calçada na área frontal, facilitando 

o acesso às dependências, tanto social 

quanto administrativa.

Localizada no bairro Água Verde, a 
sede da OAB Blumenau oferece es-
paços para diferentes tipos de even-
tos. É aberto à comunidade e conta 
com preços diferenciados para advo-
gados. 

Há auditório para 170 lugares, sa-
las de reunião para até 14 pessoas, 
churrasqueiras e campo de futebol 

No auditório, foi colocado um letreiro 

em inox da Ordem na parede, para me-

lhorar a identificação durante os even-

tos.

Um projetor foi instalado na sala de 

reuniões e duas telas, uma na sala de 

reuniões e outra no auditório.

Um novo equipamento wifi foi instala-

do, permitindo um sinal de internet me-

lhor, para a utilização durante as reuni-

ões de comissões, conselho e diretoria, 

além da utilização para apresentação 

dos cursos telepresenciais transmitidos 

na OAB Blumenau.

E em dezembro começaram as obras 

de reforma da churrasqueira interna. O 

espaço será totalmente remodelado e 

transformado em espaço gourmet. 

Sede oferece estrutura para vários tipos de evento

Sede da Subseção recebe melhorias

com grama.
O salão de festas pode receber 200 

pessoas, em um ambiente climatiza-
do e com cozinha industrial.

Destaque também para a grande 
área de estacionamento.

Mais informações no site da OAB, 
www.oab-bnu.org.br, ou pelos fones 
(47) 3323-3310 - 3339-4069.
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O lançamento da campanha Uni-
dos Contra a Corrupção aconteceu 
em setembro, no auditório da Subse-
ção. É uma iniciativa do Observatório 
Social do Brasil, que em Blumenau 
conta com o apoio da OAB e OSBLU.

O objetivo foi dar 
visibilidade e buscar 
o apoio da Sociedade 
a um pacote de legis-
lação com mais de 70 
propostas de medidas 
contra a corrupção, di-
vididas em 12 blocos 
temáticos, construída 
por mais de 200 espe-
cialistas, em consulta 
a mais de 370 institui-

ções e consulta online com mais de 
900 participações.

O presidente do Observatório So-
cial de Blumenau, Jorge Lobe, des-
tacou que as medidas são apenas 

diretrizes para serem analisadas e 
debatidas antes de serem votadas 
pelo novo Congresso Nacional. “A 
participação da OAB dá força para 
este debate.”

Todas as propostas podem ser co-
nhecidas no site:

www.unidoscontraacorrupcao.org.br

OAB Blumenau e OSBLU contra corrupção

Diversos advogados representam a OAB nos mais variados segmentos da 
sociedade. Conselhos municipais, comitê, agência reguladora, fóruns, pro-
gramas e comissões são exemplos desta atuação voluntária.
É um importante papel de cidadania sendo levada para as mais diferentes 
frentes, em benefício da comunidade.

OAB na comunidade

O conselho da Subseção teve um 
importante papel na discussão e 
aprovação das principais decisões no 
curso do ano. Temas de ordem ad-
ministrativo financeiro compuseram 
a pauta de trabalho, além do exame 
de questões processuais e expedien-
tes diversos.

Ao todo foram 8 sessões no ano, 
com aproximadamente 145 proces-
sos apreciados, entre eles procedi-
mentos da Comissão de Fiscalização.

Desde último mês de janeiro, regis-

traram 85 novos processos ético-dis-
ciplinares na Subseção.

Ao longo de 2018, os conselheiros 
receberam algumas visitas ilustres, 
como da diretora do Foro de Blu-
menau, Dra Quitéria Tamanini Vieira 
Péres, dos deputados estaduais e fe-
derais eleitos, Ricardo Alba e Gilson 
Marques Vieira, do então prefeito de 
Blumenau, Napoleão Bernardes, do 
delegado regional Egídio Ferrari, en-
tre outros.

Conselho Atuante

Visitas de várias autoridades, tais como o então prefeito 
de Blumenau Napoleão Bernardes
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Uma antiga reivindicação da OAB Blumenau foi atendida pela Prefeitura de 
Blumenau. A revitalização e pavimentação total e da Rua Zenaide Santos de 
Souza, conhecida como a Rua do Fórum.
A via, com 500 metros de extensão, recebeu pavimentação, terraplanagem, 
melhorias no sistema de drenagem, contenção e também calçadas em 
paver.

Rua do Fórum é revitalizada

Aproximação
Ao longo de 2018 foram vários encontros que buscaram aproximar a advocacia de Blumenau e Pomerode com 

representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de dirigentes de outros segmentos, sempre em 
busca de um diálogo que resulte numa melhor relação entre todos os operadores do Direito.

Delegacia de 
Pomerode 
movimentada

O ano de 2018 foi intenso para os 
advogados de Pomerode, com vá-
rias reuniões e ações movimentando 
a delegacia daquela cidade. Foram 
feitos encontros em defesa dos ho-
norários da categoria, reunião com 
magistrados, sessão itinerante do 
Conselho Municipal da OAB e almo-
ços de integração.
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A noite de 18 de julho foi marcada pela emoção e reencontros na 
OAB Blumenau. 52 advogados e advogadas foram jubilados em ra-
zão de estarem inscritos na Subseção e terem contribuído com a Or-
dem durante 45 anos ou mais, ou ainda que tenham completado 70 
anos de idade e, cumulativamente, 30 anos de contribuição, contínu-
os ou não. 

Homenagem para os jubilados

Abaixo, os homenageados:

Alay Garcia Buzzarello; Alberto Guido 
Laun; Aldemir de Oliveira; Alirio Laert 
Cunha; Ayres Espindola Soares; Belmirio 
Ademar Schmitt; Braulio Maria Schloegel; 
Carmen Vetter Werner; Celso Luiz Vaila-
ti; Conrado Odebrecht Filho; Dolores da 
Silva Luz; Edgar Krieck; Genesio Neves 
Pedrini; Godo Rodolfo Goemann; Harol-
do Pabst; Helio Egon Ziebarth; Hercilia 
Regina Lemke; Ignez Bertoldi Cabrera Tri-
go; Jaime Gustavo Grossembacher; Jose 

Carlos Costa Martins; José Dailton Barbie-
ri; Jose Elvas de Aquino Neves; Jose Jor-
ge Zipf; Julio Jose Rodrigues; Klaus Gerd 
Thonern; Lauro Aparecido da Rocha; Lin-
domar Kreutzfeld; Lorival Beckhauser; 
Lorival Kruger; Luiz Antonio Egert; Mar-
cio Milton Mafra; Maria Aparecida Arru-
da Schroeder; Maria Helena de Caetano; 
Mario Edgar Wolff; Mario Schiochet; Mar-
lise Finardi Brueckheimer; Miguel Moacyr 
Alves Lima; Nelson Bauer; Nelson Tome-

lin; Nery Orlando Campos; Omero Araujo 
de Freitas; Paulo Aloysio Malburg Filho; 
Paulo Gilberto Gouvea da Costa; Paulo 
Guilherme Pfau; Ralf Felix Sachtleben; 
Ralph Kock; Renato de Mello Vianna; Re-
nato Wolff, Roberto Zimmermann; Rose-
marie Doering Meinicke; Valmor Nicolau 
Simas e Vera Fogaca Olivier.

O ato solene reuniu advogados, familiares e autoridades no auditório da sede. 

“É um momento importantíssimo para a advocacia da região, de gratidão, um reco-

nhecimento por todo trabalho que fizeram” 

Romualdo Paulo Marchinhacki, Presidente OAB Blumenau.

“Essa é a mais bonita cerimônia da OAB, nesta época muito conturbada, que os va-

lores estão se desfazendo, olhar a vida destas pessoas, a trajetória delas, parece ser 

mais que uma homenagem, um norte para o futuro”.

Paulo Marcondes Brincas, presidente OAB SC.

 “Os homenageados credenciam os mais jovens a terem compreensão de um mundo 

humano, de um mundo onde o ser humano procura atuar para melhorar”.

Marcus Antônio Luiz da Silva, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de SC.

O ato solene foi transmitido ao vivo pelo Facebook da OAB Blumenau e você 
pode conferir a reportagem no link vídeos.



I N F O R M A T I V O  A N U A L

7

Como é tradição, o mês de agosto é marcado por intensa programação para comemorar o dia 
11, quando é celebrado o Dia do Advogado, data que em 1827 foram criadas as duas primeiras 
Faculdades de Direito do Brasil.

Agosto de comemorações, homenagens e aprendizado 

Celebração ecumênica na Sede
A sede da OAB Blumenau registrou no dia 29 de agosto um momento di-

ferenciado. Pela primeira vez sediou uma celebração ecumênica alusiva ao 
mês dos advogados nestas dependências. Um ambiente acolhedor e propen-
so à reflexão foi criado para aproximar a classe em oração.

Benção, preces e aclamação marcaram o ato religioso que teve como sim-
bologias a balança, bíblia, cruz e flores.

Esta foi oitava edição da Celebração Ecumênica, que contou com os Pasto-
res Dieter Thiel e Volnei Schwartzhaupt, além do Padre Raul Kestring, repre-
sentantes do Núcleo Ecumênico da Diocese de Blumenau. 

Ofertas recebidas no culto foram doadas à Casa Elis que acolhe vítimas de 
violência doméstica.

3ª Noite do Rubi
    Mais uma edição do jantar dançan-
te marcou a programação do Mês do 
Advogado, reunindo de 150 convida-
dos, dentre eles, advogados, juízes e 
promotores. 
    Foi mais uma grande confraterni-
zação entre os operadores do Direi-
to em Blumenau e região. O evento 
aconteceu no dia 10 de agosto, na 
sede da OAB Blumenau.

Semana Jurídica
Uma semana voltada para o aper-

feiçoamento profissional dos advo-
gados.Assim foi a Semana Jurídica 
promovida pela OAB Blumenau en-
tre os dias 20 e 23 de agosto, na sede 
da Subseção.

Quatro palestras gratuitas inte-
graram a programação, com temas 
bastante atuais, desde a reforma 
trabalhista e o futuro dos direitos so-
ciais, o processo 4.0 e a Teoria dos 

Jogos, os impactos do CPC no Direito 
Empresarial até a mediação como o 
modo mais adequado de tratamento 
dos conflitos.

Os Drs. Rodrigo Goldschmidt, Ale-
xandre Morais da Rosa, Leonardo 
Beduschi, Fernando Henrique Be-
cker Silva, Mauro José Gaglietti e 
Marcelino da Silva Meleu foram os 
palestrantes que atraíram diversos 
inscritos nesta programação diversi-
ficada. 
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A solenidade de entrega de cartei-
ras para os novos advogados sempre 
é um momento especial, mas nem 
todos familiares e amigos conse-
guem acompanhar. Por conta disso, 
a OAB Blumenau transmite as ceri-
mônias no Facebook, que podem ser 
acompanhadas ao vivo ou depois. 

Outra inovação é a palestra que 
acontece alguns dias antes da en-
trega das carteiras, onde são abor-

dados temas como prerrogativas 
profissionais e fiscalização do exer-
cício profissional, visando orientar o 
jovem advogado no seu ingresso na 
profissão.

Neste ano de 2018, 149 advogados 
de Blumenau e Pomerode recebe-
ram a carteira da Ordem, superando 
uma etapa profissional importante 
para exercerem a Advocacia.  

O advogado já sabe. Sempre nas 
primeiras sextas-feiras de cada mês 
acontece um almoço de confrater-
nização da categoria na sede da 
Subseção. Oportunidade para uma 
conversa descontraída, da troca de 
informações, contatos profissionais 

e muito mais, sempre com cardápios 
especiais.

Outros momentos de integração 
foram realizados pela Comissão do 
Jovem Advogado, que promoveram 
alguns encontros gourmets.

Este ano também teve a instalação 

Integração 

OAB Solidária

Sabendo de sua 
responsabilidade so-
cial como instituição, 
a OAB Blumenau es-
teve presente em vá-
rias ações solidárias. 
A última de 2018 foi a 
campanha Sonho de 
Criança, com a pro-
posta de fazer um na-
tal diferente para cerca de 45 crian-
ças, entre 6 e 8 anos, em situação de 
vulnerabilidade social e/ou risco pes-
soal ou social. Cada uma recebeu um 
“kit presente”, que continha um livro, 
brinquedo, roupa e calçado.

No mês de novembro, foi a vez das 
crianças da ABAM receberem a visita 
de voluntários da OAB, que levaram 
carinho, brinquedo e roupas. 

OAB Blumenau inova nas entregas de carteiras

de grupo de corrida e ainda aulas de 
zumba.

E claro, a já tradicional ala da OAB 
nos desfiles da Oktoberfest, levando 
muita alegria para a Rua XV de No-
vembro.

   A advocacia exige aperfeiçoamento constante e a 
sede da OAB Blumenau recebeu diversos cursos, pa-
lestras, mesas redondas e grupos de estudo ao longo 
de 2018, nas mais diferentes áreas de atuação do Di-
reito. 
Abaixo, alguns números aproximados:

- 40 cursos telepresenciais ofertados, estes com  apro-
ximadamente 160 participantes;
- 22 cursos e palestras presenciais, sendo 20 gratuitos, 
com média de 40 inscritos em cada evento.

Aperfeiçoamento em várias frentes

Convênios
Academias, lojas, gastronomia, saúde, ensino, lazer. A lista de convênios 
firmada pela diretoria da OAB Blumenau é longa e certamente haverá um 

segmento de interesse dos advogados e advogadas. 
Para mais informações, acesse o site da OAB e pesquise.

Voluntários da OAB visitam 
a ABAM

Carteira da Ordem para 149 advogados 
de Blumenau e Pomerode 
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A OAB Blumenau conta com 33 comissões, formada por advogados voluntários. Algumas voltadas para a 
categoria e outras para a comunidade.

Campanhas, palestras, cursos, eventos, encontros e confraternizações foram promovidas ao longo de 2018. 
A atual gestão criou três novas comissões: assuntos de saúde, da mulher advogada e direito desportivo.

Comissões em várias frentes de atuação
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Apresentação OAB Vai à Escola

Bolo Tributário

Campeonato Estadual de Futebol OABSC

Colação de Grau Uniasselvi

Colégio de Presidentes de Subseções

Desagravo Público

Apresentaçãos Comissão OAB Vai à Escola

Café alusivo ao Dia das Mães

Capacitação Popular Osblu

Colação de Grau Unisociesc

Colégio de Presidentes de Subseções

Eleições na Subseção

Atuação no Comitê de Fiscalização - Vale 
do Itajaí

Café de ideias sobre CEJUSC

Colação de Grau FURB

Colégio de Jovens Advogados

Congresso NCPC

Eleições OAB

G ALERIA  DE  FOTOS
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Encontro com autoridades

Integração de novos advogados na Comissão 
OAB Vai à Escola

OAB na Mídia

Reforma Sala JT

Reunião Comissão Fiscalização OAB SC

Reuniões com lideranças

Evento de aperfeiçoamento profissional 
com parceiros

Mesa Redonda sobre Violência Doméstica

Palestra OABPrev

Reforma sala OAB na PIB

Reunião G6 com Deputados Eleitos

Sessão do II TED

Encontro de integração 

OAB na Mídia 

Participação em debate

Reunião com Procuradoria do Município

Reunião G6 com Prefeito

Solenidade CEJUSC

G ALE RIA  DE  FOTOS
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Presidente 

Romualdo Paulo Marchinhacki

Vice-presidente
Maria Teresinha Erbs

Secretário Geral 
Fernando Henrique Becker Silva

Secretária Geral Adjunta
Bruna Luiza Gilli Baumgarten

Tesoureiro
Dante Aguiar Arend

Jornalista Responsável
Alexandre Gonçalves 
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Impressão – Tipotil 
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E X P E D I E N T E

Endereço
Rua dos Advogados, 180 - Água 

Verde, Blumenau - SC, 89037-505 

Telefone 
(47) 3323-3310

Vídeos dão visibilidade
às comissões

Ao longo de 2018 foram gravadas entrevistas em 
vídeos com os advogados de diferentes comissões 
da OAB Blumenau, com o objetivo de dar visibili-
dade ao importante trabalho voluntário de todos. 

Esse material foi compartilhado nas redes sociais 
da OAB Blumenau e pode ser acessado a qualquer 
momento na nossa página do Facebook, no link ví-
deos. 

Fique por dentro!

São várias as formas de saber o que 
acontece na OAB Blumenau. Face-
book, twitter e no nosso site www.
oab-bnu.org.br.  

Fique por dentro das informações 
relacionadas à advocacia catarinen-
se, comissões, cursos e eventos de 
aperfeiçoamento, convênios, mural 
e todos os serviços disponíveis.

E M  R E D E


