
 

Desfile Oktoberfest 2019 – Ala OAB 
 
Ficamos felizes em vê-lo(a) por aqui. 
Os interessados em participar dos desfiles da 36ª Oktoberfest na ala especial da 
OAB Blumenau já podem programar-se e garantir sua vaga, estas são limitadas. 
São 80 participantes por desfile e a OAB participará em quatro datas na rua XV 
de Novembro: 9, 12, 15 e 23 de outubro.  
A comissão que organiza a ala da OAB nos desfiles é coordenada pelos 
advogados Josemary Bessa Mendes e Ricardo Wille, que destacam os critérios 
a serem observados: 
1. Cada advogado ou estagiário inscrito nos quadros da OAB/SC poderá se 
inscrever para até dois desfiles. O desfile de sábado (12/10) custa R$ 65,00 por 
pessoa e o de terça (15/10) e quartas-feiras (9 e 23/10), R$ 35,00. O chope é 
cortesia oferecida aos inscritos. Não serão oferecidas outras bebidas ou balas.  
2. Os participantes deverão estar presentes no local 30 minutos antes de cada 
desfile. O local de concentração será avisado por e-mail, com antecedência.  
3. O inscrito (advogado ou estagiário) poderá estar acompanhado de até dois 
convidados (maiores de 5 anos), sendo necessária a participação (presencial) 
daquele nos desfiles. As crianças menores de 5 anos estarão isentas e não é 
necessária sua inscrição antecipada. 
4. Todos os integrantes da ala da OAB, exceto os menores de 5 anos, deverão 
usar: 
Homens: Chapéus com a logo da OAB bordada ou outro modelo desde que o 
bordado seja alinhavado na bermuda do traje ou no braço esquerdo (homem); 
Mulheres: Avental, faixa na cintura ou bordado com a logo da OAB.  
5. A comercialização de chapéu com a logo da OAB e do bordado logotipado 
dar-se-á na sede da Subseção, em horário comercial. É permitido uso dos itens 
logotipados da OAB relativos aos anos anteriores (chapéu, faixas e aventais).  
6. Lembramos que somente receberá a pulseira que dá acesso à Vila Germânica 
aqueles que estiverem devidamente trajados, de acordo com o regimento do 
Parque Vila Germânica e com a logo da OAB no traje, nos termos do item 4. 



7. Aqueles que não estiverem com os trajes de acordo com as normas do desfile 
não poderão desfilar, pois o grupo que for flagrado pela organização será 
advertido e poderá sofrer punição, entre elas restrições nos próximos desfiles, 
no mesmo dia da semana que ocasionou a penalidade. A conferência do traje 
ocorrerá poucos minutos antes do desfile, por integrantes da comissão que 
organiza a ala da OAB. Dois seguranças contratados pela entidade, auxiliarão nos 
trabalhos.  
8. Caso o desfile seja suspenso ou cancelado, pela Comissão organizadora do 
Parque Vila Germânica, os integrantes poderão ir ao local de concentração até 
uma hora após o horário que o desfile deveria ter iniciado e retirar a respectiva 
pulseira bem como consumir o chope. O coordenador da comissão da OAB Dr. 
Ricardo Wille, através do celular 47 98431-0608, estará à disposição para mais 
esclarecimentos.  
9. Na ausência injustificada do advogado, estagiário e/ou convidado ao desfile da 
Oktoberfest na ala da OAB, este será penalizado, ou seja, não poderá desfilar no 
próximo ano. A justificativa deve ser enviada para o e-mail gabinete@oab-
bnu.org.br até 24 horas antes do desfile e será apreciada pelos coordenadores 
desta comissão. 
10. O regulamento dos grupos de desfiles - Comissão organizadora do Parque 
Vila Germânica - é o que disciplina estas normas gerais. Acesse em 
http://oktoberfestblumenau.com.br/desfile/   
11. Abaixo, algumas informações complementares: 
•          Proibido oferecer chope àqueles que estão assistindo o desfile. A bebida 
deve ser consumida apenas pelos integrantes da ala da OAB. 
•          A pulseira que será entregue minutos antes no desfile deve ser colocada 
bem visível, ou seja, sem relógio ou outras pulseiras sobrepondo. A pulseira dá 
acesso à festa no dia do desfile, se não violada; 
•          É proibido se apoiar no carrinho durante todo o percurso do desfile; 
•          Não é permitido fumar durante o desfile, assim como utilizar celular (para 
filmagens ou fotos). As fotos serão feitas antes e depois dos desfiles e postadas 
das redes sociais da OAB. 
•          É proibido o uso de óculos de sol e bolsa (não típica); 
•          Flor somente a natural, não pode ser artificial; 
•          Mulheres devem se atentar ao comprimento da saia/vestido e o calçado. 
 


