
 

PLANO DE AÇÃO 2022 

Comissão de Esportes e  

Direito Desportivo 

 

1) Estruturalmente: 
 
1.1) Treinamento do Futebol Masculino: 
 
- Treinos técnicos e táticos de futebol para advogados. 
- Os treinamentos visam a prática esportiva, estreitar os laços entre 
os praticantes, aprimorar o conjunto dos times que disputam os 
campeonatos estaduais da OAB. 
- Na sede da OAB ou em campo com grama sintética (quando chove) 
- Os treinos ocorrem as terças feiras as 19:30 horas. 
- Hoje o grupo conta com mais de 40 (quarenta) advogados e é aberto 
a todos os advogados de Blumenau e Pomerode. 
- Necessitamos de constante divulgação nas mídias da OAB. 
- Custo: será apresentado projeto para a CAASC subsidiar os 
treinamentos, e solicitamos a autorização para usar o campo da OAB 
Blumenau. 
* Situação Atual: Os treinamentos ocorrem semanalmente. 
 
 
1.2) Uniformes para os times masculinos de futebol da 
Subseção: 
 
- Confecção de segundo uniforme para o time da OAB Blumenau 
disputar os campeonatos, inclusive os estaduais das categorias livre 
e master masculino; 
- Os uniformes serão subsidiados por patrocinadores, sendo 
opcionais aos atletas, a aquisição de camisas individuais. 
* Situação Atual: Uniformes já confeccionados e pagos. 



 
1.3) Aquisição de bolas e equipamentos de treino: 
 
- Aquisição de quatro bolas para treinamento de futebol, servindo 
inclusive para o treino do futebol feminino. 
- Aquisição de material para treinamento. 
* Situação Atual: Aquisição das bolas custeadas pelos 
participantes dos treinamentos. 
 
 
1.4) Instagram para o time de futebol Masculino: 
 
- Montar instagram para o time de futebol masculino da OAB (OAB 
Blumenau Futebol Clube). 
- Outros times já possuem, ex: Liga da Justiça no feminino. 
* Situação Atual: Aguarda autorização. 
 
 
1.5) Time de Vôlei da Subseção: 
 
- Montar o time de vôlei da OAB/Blumenau (misto) 
- Existia primeiramente a previsão de campeonato estadual de vôlei. 
Mesmo que não ocorra neste ano o aludido campeonato a intenção 
é montar o time para os campeonatos dos próximos anos. 
- Será alugada quadra em algum local. 
- A ideia é divulgar nos meios de comunicação da OAB Blumenau o 
time de vôlei, abrindo inscrições para fazer parte do time e a partir 
disto marcar uma data para o primeiro encontro. 
- Jogos quinzenais ou ao menos mensais. 
- A ideia é inicialmente ratear o custo entre os participantes ou 
conseguir quadra em parceria. 
 
 
1.6) Pesquisa para novas modalidades: 
 
- Realizar pesquisa através dos meios de comunicação da OAB 
Blumenau, para verificar outras modalidades esportivas de interesse 
da advocacia de Blumenau e Pomerode. 
- Custo zero, considerando a utilização das mídias sociais da 
OAB/Blumenau. 
- Público alvo, advogados de Blumenau e Pomerode. 
 
 



2) Eventos Subseção Blumenau: 
 
 
2.1) Torneio do Feijão – Dr. Luciano Quintino (em parceria com 
a comissão de eventos): 
 
- Realizar torneio de futebol na subseção de Blumenau, no dia da 
tradicional feijoada da OAB Blumenau. 
- Fazer o torneio masculino com 4 times e feminino com 4 times, ou 
havendo impossibilidade de feminino, realizar o masculino com 8 
times. 
- O evento ocorre para confraternizar a advocacia de Blumenau e 
região. 
- Realizado no campo da sede da OAB/Blumenau, em parceria entre 
as comissões de esportes e eventos da subseção. 
- Arbitragem e premiação (medalhas) a ser custeado pela CAASC 
e/ou OAB Blumenau. 
 
 
2.2) Participação no Torneio do Clube Bela Vista/Gaspar 
 
- Participar do Torneio de Futebol livre do Clube Bela Vista com o 
time da OAB Blumenau 
- Objetivando o entrosamento do time e ritmo de jogo para a 
participação dos campeonatos estaduais. 
* Situação: Realizado em 21/05/2022 e o time da OAB/Blumenau 
obteve a 1ª Colocação. 
 
 
2.3) Participação no 1º Torneio Estadual de Futebol Suíço dos 
Advogados de Santa Catarina 
 
- Participar do torneio acima referido. 
- O Time de Biguaçú (Recurso Extraordinário) está organizando o 
evento e será realizado no dia 25/06/2022 no Clube Olímpico em 
Blumenau (facilitando a logística dos times). 
- Participarão Biguaçu, Joinville, Lages, Itajaí, Barra Velha e 
Blumenau. 
- Cada time pagará inscrição de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 
e no caso de Blumenau, será custeado pelos advogados 
participantes. 
- Servirá como evento preparatório ao Estadual. 
 



 
2.4) Realização da 2ª Edição do Basquete 3x3 da Subseção 
Blumenau  
 
- Realizar o 2º Torneio de Basquete 3x3 da Subseção de Blumenau. 
- Proporcionar mais uma competição em diferente modalidade 
esportiva; 
- Ginásio da FURB 
- Mês de outubro 
- Com relação ao custo, haveria o custo do local (tentaremos 
novamente o empréstimo do ginásio da FURB), premiação e 
arbitragem, e desta forma faremos projeto para tentar verba com a 
CAASC. 
 
Alternativamente, 
 
2.5) Realização do Campeonato Estadual de Basquete 
 
- Com a readequação do calendário da comissão estadual de 
esportes, o estadual de basquete saiu de pauta, razão pela qual 
podemos substituir o basquete 3x3 pela realização do Campeonato 
Estadual de Basquete na cidade de Blumenau (mesma data e custeio 
do item anterior) 
 
 
2.6) Funcional na sede 
 
- Fazer primeiramente uma pesquisa para ver o interesse dos 
advogados de praticarem a atividade física. 
- Para a saúde física e mental dos advogados. 
- Na sede da OAB Blumenau, através de uma ou duas aulas de 
demonstração. Posteriormente a manutenção da atividade na sede 
ou parceria com alguma academia, com descontos para advogados. 
- As aulas de demonstração estamos alinhavando com profissional. 
 
 
2.7) Torneio de Tênis 
 
- Torneio de Tênis para os advogados de Blumenau e Pomerode 
- Muitos advogados praticam este esporte e a Comissão Estadual 
pretende no futuro fazer campeonatos regionalizados. 
- Bela Vista ou ADHERING 
- Novembro de 2022 



- Os custos serão orçados, no entanto a ideia é contar com o apoio 
da CAASC e quem sabe da OAB estadual. 
 
 

3) Eventos Estaduais: 
 
 
3.1) Inscrição e Participação no campeonato estadual de futebol 
masculino categoria livre; 
- Contará com 04 etapas (se o time avançar), sendo a primeira em 
Blumenau, a segunda na nossa região e as duas últimas em 
Florianópolis. 
 
 
3.2) Inscrição e Participação no campeonato estadual de futebol 
Feminino 
 
- Realizado em etapa única. Dois dias de competição e a priori 
realizado no mês de setembro de 2022. 
 
 
3.3) Inscrição e Participação no campeonato estadual de futebol 
Masculino categoria Master (acima de 35 anos) 
 
- Realizado em etapa única. Ainda não confirmado, mas se ocorrer 
será em dezembro. 
 
 
3.4) Inscrição e Participação no campeonato estadual de 
Basquete 
 
- A priori não ocorrerá este ano. 
 

 
4) Direito Desportivo: 
 
 
4.1) Palestra sobre tema relacionado ao Direito Desportivo; 
 
- Realizar palestra relacionada ao direito desportivo na sede da 
subseção de Blumenau 



- Com o objetivo de difundir esta área do direito. 
- Realizar em Novembro 
- Será cobrada inscrição por participante, para custear a palestra, ou 
tentar fechar parceria com a ESA ou CAASC. 
 
 
4.2) Inserção de membros da comissão em conselhos ou 
comissões municipais associados ao esporte ou ao direito 
desportivo; 
 
- Verificar os conselhos e comissões atualmente existentes, e se 
existentes buscar a aproximação com os mesmos. 
 
 
 
 

 
 


