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RESUMO 

O presente relatório busca apresentar as atividades desenvolvidas 

pela Comissão OAB Cidadã na Ação SOS Petrópolis, desenvolvida 

conjuntamente com a Comissão de Direitos Humanos da Subseção. 

 

OBJETIVOS 

Arrecadação de donativos para as vítimas e desabrigados, 

moradores da cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, 

após as fortes chuvas que assolaram a região no dia 15 de fevereiro. 

Os principais itens solicitados foram: alimentos não perecíveis, 

roupas infantis e de adultos novas ou usadas, cobertores, 

travesseiros, roupas de cama e banho, colchonetes, água mineral, 

itens de higiene pessoal, máscaras e álcool em gel, além de produtos 

de limpeza.  

 

INTRODUÇÃO 

O requerimento de apoio para a arrecadação de donativos deu-se 

pela Dra. Márcia Dinis, diretora de biblioteca e presidente da 

Comissão de Criminologia do IAB, membro da OAB-Seccional do Rio 

de Janeiro, para a Dra. Lenice Kelner, coordenadora da Comissão 

de Direitos Humanos desta subseção.  

Por meio da Coordenação Geral das Comissões, foi repassado para 

a Comissão da OAB Cidadã o pedido de implementação da 

campanha junto à Comissão de Direitos Humanos. 

Contou-se ainda com o suporte da FURB – Universidade Regional 

de Blumenau, para o transporte de todo o material arrecadado, bem 

como com o auxílio da OAB do Rio de Janeiro, no recebimento das 

doações e encaminhamento aos necessitados. 



 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

A campanha iniciou em 17 de fevereiro com o 

auxílio do gabinete da subseção na elaboração 

da imagem e do texto base para divulgação.  

Através do e-mail institucional foram enviados 

pedidos de auxílio para todos os advogados 

cadastrados na subseção de Blumenau e 

Pomerode. 

A publicação referente à campanha também foi anunciada nas redes 

sociais da OAB Blumenau (Instagram e Facebook) e contou com 

notável engajamento do público.  

Foram relacionadas uma série de empresas produtoras de materiais 

de higiene, confecções, itens de cama, mesa e banho, dente outros, 

para estas empresas foram enviados e-mails específicos pela 

coordenação do gabinete solicitando apoio, entretanto a adesão não 

foi significativa.  

 

Em 21 de fevereiro, por meio do Presidente 

da Subseção, informou-se acerca do interesse 

do Município de Pomerode em aderir ao 

movimento e imediatamente foi iniciada a 

campanha naquela cidade.  

 

 

Por meio da Procuradora Municipal, Dra. 

Terenice Siebauer, iniciou-se a arrecadação 

que foi mantida durante 3 dias e reuniu um 

significativo volume de doações. 

 

No dia 24 de fevereiro foi enviado o primeiro caminhão de donativos 

e seguiu-se com a arrecadação na sede da subseção e também na 

sala do fórum central. 



 
A campanha encerrou no dia 2 de março com o envio do segundo 

caminhão disponibilizado pela FURB para transportar os itens 

arrecadados 

 

RESULTADOS 

A ação solidária contou com efetiva participação dos Advogados e 

dos Escritórios de Advocacia das duas cidades. 

Uma relevante quantidade de itens de higiene, produtos de limpeza 

e especialmente roupas e sapatos, foram arrecadados com o auxílio 

da classe, possibilitando-nos perceber que ações solidárias são 

bastante apoiadas pela comunidade de Advogados das duas cidades 

abrangidas pela Subseção. 

Algumas imagens coletadas durante o período de recolhimento: 

   

   

 

CONCLUSÃO 

Em que pese o curto período de duração da campanha (somente 14 

dias), o volume de arrecadações foi bastante expressivo, 

demonstrando a excepcional generosidade da classe. 
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Blumenau, 4 de março de 2022. 

 

Ana Paula Gonzaga Corrêa Ern 

Coordenadora Comissão OAB Cidadã 


