
RESUMO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COMISSÃO DE EVENTOS 

 

A Comissão de Eventos desta Subseção, ao longo deste ano, realizou vários eventos e contou 

com a participação de inúmeros advogados inscritos em nossa subseção e de subseções vizinhas. 

Iniciamos o ano com muitas expectativas, pois sabíamos que os desafios seriam grandes e o 

nosso objetivo maior ainda, ou seja, o retorno dos eventos após uma pandemia mundial 

precisava ser algo prazeroso, convidativo, e que atiçasse a vontade dos colegas em sair de suas 

residências para compartilhar momentos descontraídos na nossa casa OAB Blumenau. 

Desde o início, a comissão sempre se preocupou em satisfazer o advogado e sua família, para 

que viesse à sede e se sentisse em casa, porque aqui também é a nossa casa.  

Tão logo a comissão foi tomando corpo, começamos a traçar as atividades que seriam realizadas 

mês a mês e aos poucos fomos nos deparando com os desafios dos orçamentos, busca de 

fornecedores, e também a disponibilidade dos colegas nas datas escolhidas para a realização do 

evento propriamente dito. 

No mês de março/22 auxiliamos na realização do “Café da Mulher Advogada” que estava sob a 

responsabilidade da Comissão da Mulher Advogada. Uma agradável manhã de atividades 

relacionadas ao mundo feminino e um saboroso café da manhã. Música ao vivo, workshops 

sobre alimentação saudável, moda, coloração pessoal, estética e muitos outros serviços 

abrilhantaram tal encontro. 

No mês de abril/22 realizamos a primeira edição do “1° Jantar Advogado Gourmet” onde os 

membros da própria comissão cozinharam para os colegas no espaço gourmet da sede. A Noite 

de Risotos, foi um sucesso. Atingimos a meta de público estimada. Foi um evento memorável e 

de reencontros. Os advogados afastados de suas atividades presenciais estavam novamente (e 

finalmente) reunidos, confraternizando, brindando e se deliciando com os pratos preparados. 

Com a chegada do frio, em junho/22 organizamos mais um “Jantar Advogado Gourmet” desta 

vez com o tema “Noite de Cremes e Sopas”, da mesma forma foi um sucesso de público e elogios 

dos colegas. A comissão contratou o Chef Fabiano Souza que executou os elogiados pratos. 

Mantendo a periodicidade do “Jantar Advogado Gourmet” realizamos no mês de julho/22 a 

Noite italiana – tábuas de queijos, frutas, vinho e deliciosas massas preparadas pelo genro do 

Dr. Hélio Chicato, Chef Matheus Filagrana. 

No mês de agosto/22, mês do Advogado, iniciamos as comemorações no dia 04 com a “Noite 

de Comidas de Bistrô”. Usamos o salão principal da sede com a presença de muitos colegas. 

Tivemos música ao vivo, sorteio de brindes, degustação de licores e cachaças, etc. A execução 

dos pratos e carta de vinhos ficou sob a responsabilidade da Chef Kaká. 

No último sábado de agosto, tivemos nosso maior evento na sede da OAB Blumenau, uma 

feijoada de grande sucesso, que contou com quase 250 pessoas, que aceitaram o convite e 

vieram confraternizar com os colegas e familiares o Dia do Advogado. Durante a manhã realizou-

se uma etapa do campeonato de futebol estadual, e em conjunto brincadeiras para as crianças, 

pipoca, algodão doce, sorteio de brindes, caipiras, muito chopp e a feijoada preparada pelo Chef 

Charles, que preparou com muito esmero uma feijoada tradicional e uma inclusiva, vegana. Um 

dia de muita diversão e alegria embalada por música ao vivo do “trio Amará”. 



Aproximando-se o mês de outubro/22, a Comissão já estava dando andamento na considerada 

melhor época em Blumenau: a nossa Oktoberfest. Todos os membros “respiravam” oktober! 

Todos empolgados: uns participando das reuniões junto à Vila Germânica, outros nos 

preparativos do carrinho de chopp, bicicleta e desfile! Ah, o desfile! Assim que foram anunciadas 

as datas paras os desfiles e para as devidas inscrições percebemos o quanto nossos colegas 

advogados ansiavam por tal evento. Após três anos de jejum, dois sem a festa, nossos dias de 

desfile fizeram sucesso. A comissão conseguiu montar uma bicicleta para puxar o carrinho do 

chopp, bem como construiu um carrinho com a logo da OAB Blumenau para transportar crianças 

pequenas que encantou e encheu os olhos dos turistas na rua XV de Novembro. 

Da mesma forma, dentro do mesmo tema “Oktoberfest” a Comissão participou anteriormente 

no mês de setembro/22 da “mini oktoberfest” no “Congresso Catarinense de Direito de Família” 

realizado no Teatro Carlos Gomes com a distribuição de chopp e inauguração do novo carrinho. 

Cuidamos de tudo com muito empenho, dedicação e amor à nossa classe e à profissão que 

escolhemos. Desafios acontecem para nos engrandecer e assim foi durante todo o ano que está 

chegando ao fim. 

Tivemos muitos desafios em busca de patrocínio para a realização de nossos eventos nesse ano. 

Esbarramos em burocracias, regras e algumas negativas nos pedidos de verba. Faz parte, e 

através de muita criatividade, nossa equipe conseguiu executar todo o calendário proposto. 

Antes que chegue ao fim, aproveito a oportunidade e convido a todos para a nossa festa de 

Natal que acontecerá no dia 25/11 a partir das 19h em nossa sede, pois será uma linda noite 

para brindarmos o sucesso desta gestão em seu primeiro ano de atividades. 

Muito obrigada à diretoria pelo convite, o qual aceitei porque tenho um carinho especial por 

cada um, amizades de longos anos e pela oportunidade de dedicar meu tempo a esta instituição 

que amo e escolhi fazer parte. 

Quero registrar o meu profundo agradecimento e carinho aos membros da comissão de eventos, 

pois sem eles nada teria acontecido. Sou grata a cada um pela dedicação dispensada em cada 

evento, em especial aos colegas Jefferson Persuhn, Atena Schneider Ferla, Márcia Kirsten, 

Walkyria L B Pereira, Wellington Ender, Ricardo Wille, Emerson Magalhães e Caroline Schneider. 

 

Obrigada a todos! 


