OAB/Uberaba é vice-campeã dos JAM

A OAB Uberaba contou com uma delegação composta por 96 atletas que
disputaram todas as modalidades esportivas trazendo
o troféu de vice-campeã geral.
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Gestão deixa OAB com sede própria

A sede própria da OAB Uberaba, ao lado no novo fórum da Comarca, na avenida Maranhão, foi inaugurada com a presença
de autoridades e expressivo público. Diretoria liderada por Helder Batista deixa um legado para a classe, que agora tem à
disposição um imóvel com excelente estrutura para o trabalho, em três pavimentos, além de auditório para a realização de
palestras, seminários e workshops. A OAB Uberaba agradece ao presidente da Seccional mineira Luis Cláudio Chaves e demais
diretores, que deram total apoio à construção.
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Congresso lota Sesi

Feijoada anima 80 anos

Expresso OAB

O I Congresso de Direito Comercial
do Triângulo Mineiro, aberto pelo
presidente da OAB/MG, Luís Cláudio
Chaves, trouxe renomados juristas
comercialistas a Uberaba. Evento
foi organizado pela OAB local, em
parceria com a OAB/MG e Escola
Superior de Advocacia (ESA)
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Expresso OAB é outra conquista da atual gestão.
Trata-se de um serviço gratuito com o objetivo de
facilitar as condições da jornada de trabalho dos
advogados e proporcionar corte de gastos para
profissionais e estagiários.
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Expressivo número de advogados
compareceu à Feijoada da OAB,
que contou com a presença do vicepresidente da OA B/MG, Eliseu
Marques representando a diretoria
da seccional mineira. Animação total!

PÁGINA 7
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Câmara homenageia presidente da OAB

Editorial
Prezado(a) Colega,
É com imensa satisfação que me dirijo a você!
Inicialmente, para falar das realizações da nossa
gestão ao longo dos últimos meses à frente da
14ª Subseção de Uberaba. Antes de tomarmos
posse, tínhamos como principais propostas, uma
postura diferente de todas as administrações
anteriores, ou seja, Aberta, Transparente e
Atuante contra os abusos e violações às nossas
prerrogativas. A defesa intransigente das
prerrogativas e o aperfeiçoamento profissional
sempre foi e será as principais metas para
os últimos três meses de nosso mandato.
Entendemos que uma OAB aberta, transparente
e atuante se firma como o principal objetivo
dessa administração, na medida que buscamos a
valorização do advogado e, advogado valorizado
será um advogado respeitado. Tudo isso tem
sido a razão do nosso empenho.
Por outro lado, o sonho de uma nova sede para
atender aos anseios de uma classe tornouse realidade, graças ao empenho e o firme
compromisso do nosso presidente da Seccional
Mineira, Luis Cláudio da Silva Chaves e sua
Diretoria, merecendo um agradecimento
especial, por ter sempre nos atendido. Muito
obrigado! Outro ponto de grande relevância
nesta administração, o Expresso OAB, que
alem de proporcionar mais comodidade aos
advogados e estagiários, contribui de maneira
efusiva com o trânsito de Uberaba e meio
ambiente.
Foram realizados vários eventos, entre os
quais o 1º Congresso de Direito Comercial do
Triângulo Mineiro, em parceria com a OAB
Minas, e também através da Escola Superior de
Advocacia (ESA), além de palestras, seminários,
onde também foi realizado o 1º Seminário de
Direito Sindical, abordando os temas relativos
ao Direito do Trabalho, Processual do Trabalho
e Direito Coletivo e etc. Também comemoramos
os 80 (oitenta) anos da Subseção de Uberaba,
homenageando todos os seus ex-presidentes.
Como se nota, esta Diretoria tem,
incansavelmente, buscado meios de valorizar a
advocacia, seja no âmbito do Poder Judiciário,
ou perante a sociedade em geral, fazendo de tudo
para cumprir e atingir as metas traçadas em prol
da advocacia local. Sempre encontramo-nos
inteiramente à disposição da classe, felicitando
a todos e desejando saúde, sucesso, felicidades e
que Deus esteja sempre conosco. Que Ele esteja
ao nosso lado na esperança de trabalharmos
ainda mais dignificando a nossa classe, fazendo
valer todos os nossos direitos.
Fraternalmente,
Helder Silva Batista

Presidente da 14ª Subseção da OAB de Uberaba

O presidente da OAB Uberaba e professor
do curso de Direito da Uniube, Helder Silva
Batista, integrou grupo de personalidades
homenageadas pela Câmara Municipal
de Uberaba com o Diploma de Honra ao
Mérito. Helder recebeu a homenagem por
indicação do vereador Almir Silva durante
solenidade realizada no dia 11 de julho de
2012, no Cine Teatro Municipal Vera Cruz.
Eleito pelos demais agraciados, Helder foi
o orador da solenidade.

Perfil
Durante a solenidade que agraciou o presidente
da OAB Uberaba, Helder Silva Batista, com o
Diploma de Honra ao Mérito, o Cerimonial da
Câmara de Vereadores destacou que ele é casado
com a psicóloga Kátia de Almeida Araújo, e tem
dois filhos, Lucas e Jéssica. Advogado, especialista
em Direito Processual do Trabalho, na região de
Uberaba e em outras cidades de Minas Gerais,
desde agosto de 1986, Helder é colaborador de
carreira da Universidade de Uberaba, desde
1999, onde atualmente é professor da disciplina
Direito Processual do Trabalho dos estágios
II, III e IV do Núcleo de Prática Jurídica da
instituição e de Prática Processual Simulado e
Real. Foi delegado da Caixa de Assistência dos

Helder com a esposa Kátia e os filhos Jéssica e Lucas

Advogados de Minas Gerais na Subseccional
de Uberaba da 14ª Subseção da OAB de
Minas Gerais - mandato 2001/2003, e é
presidente da Ordem dos Advogados de
Minas Gerais, na 14ª Subseção, em Uberaba,
mandato 2010/2012

dEPOIMENTOS SOBRE A GESTÃO

“

A gestão do Dr. Helder Batista à frente da 14ª Subseção da OAB/Uberaba
foi compartilhada na medida em que, de forma democrática e transparente,
deu oportunidade a todos os advogados de se manifestar e participar.
Parabenizo-o pelo esforço e dedicação, sabendo, contudo, que não é fácil
agradar a todos, no entanto, o mais importante é que deixou o registro de sua
luta em prol da classe”

Régia Ferreira de Lima

Juíza de Direito Diretora do Foro e Titular da 3ª Vara Cível

“

A união entre a subseccional e a subseção fortalece a advocacia e as
conquistas vêm como consequência. Em Uberaba tivemos este ótimo
relacionamento institucional com o Dr. Helder Batista, o que permitiu a
revitalização de salas, o Expresso OAB e a sede nova. Quem ganhou foi o
advogado da Comarca.”

Luís Cláudio Chaves

“

Presidente da OAB/MG

Mantenho um relacionamento com o presidente Helder há anos, onde
o acompanhei nas funções por ele exercidas em prol dos advogados, como
representante da CAA/MG e OAB, tendo desenvolvido com competência,
denodo, lealdade, simplicidade e humildade. Desta forma, Helder muito
contribuiu para a advocacia e os advogados mineiros. Pessoas como Helder é
que precisamos para o engrandecimento da nossa classe”

Walter Cândido dos Santos
Presidente da CAA/MG

eXPEDIENTE
OAB/Uberaba
Presidente: Helder Silva Batista
Vice-presidente: Leuces Teixeira de Araújo
Secretário Geral: Rodrigo Ferreira de Carvalho
Secretário Geral Adjunto: Lucas Teixeira de Ávila
Diretora Financeira: Cleonilda A. dos S. Ferreira
CAA/Uberaba
Delegado: François Ramos

Projeto
Projeto editorial: Jornalista Rose Dutra (MTB MG
06415) rose.dutra2009@gmail.com
Projeto gráfico e Diagramação: Bruno de Ávila
brunominero@gmail.com
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Gestão 2010/2012 deixa legado para a classe

Helder Batista, Cleonilda Ferreira e Luís Cláudio Chaves

Cleonilda e Helder comemoram a conquista

A nova sede da OAB Uberaba conta com três pavimentos, incluindo garagens subterrâneas

A inauguração da sede da OAB/Uberaba, no
dia 17 de setembro de 2012, contou com a
presença do conselheiro federal Raimundo
Cândido, representando o presidente do
Conselho Federal da OAB, Ophir Cavalcante; do
presidente da OAB/Minas Gerais, Luís Cláudio
Chaves, do prefeito Anderson Adauto; da juíza
diretora do foro da Comarca, Régia Ferreira de
Lima, do reitor da Uniube, Marcelo Palmério,
da secretária geral da Caixa de Assistência dos
Advogados (CAA/MG), Fabiana Faquim, e de
outras autoridades.
Os três pavimentos ficaram lotados de
convidados, entre eles advogados, estagiários,
acadêmicos do curso de Direito e serventuários
da Justiça. Evento contou com cobertura total
da imprensa da cidade. Chaves elogiou o

dinamismo de Helder Batista e sua diretoria,
citando nominalmente a diretora Cleonilda
dos Santos Ferreira como uma das mais
empenhadas para concretizar o sonho da sede
própria. Helder fez um discurso emocionado
e disse que não abandonará a classe, com sua
saída da presidência, pois aceitou convite para
integrar a equipe do presidente da seccional
mineira, Luis Cláudio Chaves, e continuará a
trazer benefícios para a classe em Uberaba.
Encerrou convidando a todos para fazer uma
reflexão: “A gratidão é um dos mais nobres
gestos e sentimentos do ser humano”. Antes
do descerramento da fita, houve a bênção do
arcebispo metropolitano de Uberaba, dom
Paulo Mendes Peixoto, e a fala de um pastor,
ou seja, o culto foi ecumênico.

Expresso oab
O lançamento do Expresso OAB Uberaba contou com a presença de
toda a diretoria da seccional mineira, além de advogados da comarca e
região. Esse projeto, que é um serviço gratuito, tem o objetivo de facilitar
as condições da jornada de trabalho dos advogados e proporcionar
um corte de gastos para os profissionais e estagiários, assim como
diminuir a quantidade de veículos circulando e reduzir a emissão de
gás carbônico. A subseção de Uberaba também conta agora com uma
unidade que tem capacidade para 16 lugares e circulará pelas principais
unidades da Justiça da comarca, dentre elas a Polícia Civil, a Polícia
Federal, a Penitenciária local, o Juizado Especial, a Justiça do Trabalho
e Federal e, futuramente, o novo Fórum da comarca.

Luis Claudio, Fabiana Faquim com Cleonilda e Miguel
Faria

Diretoria executiva com o Presidente Helder Batista
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Eventos marcaram
80 anos da OAB
O 80º aniversário da 14ª Subseção da Ordem dos
Advogados do Brasil, presidida por Helder Silva
Batista (2010/2012), foi comemorado com uma série
de atividades, no dia 2 de maio de 2012, incluindo o I
Congresso de Direito Comercial do Triângulo Mineiro,
aberto oficialmente pelo presidente da OAB/MG, Luís
Cláudio Chaves. Na mesma data foi lançado o Expresso
OAB Uberaba e realizada a homenagem a todos os expresidentes da entidade local.
Congresso debateu temas importantes.
O I Congresso de Direito Comercial do
Triângulo Mineiro, promovido no Teatro
Sesi Uberaba, com a presença de renomados
juristas comercialistas, abordou temas
como “Os Contratos Bancários e a Disciplina
Jurídica Atual”, “A Autonomia do Direito
Comercial”, “Os Princípios do Processo
Empresarial”, “Questões Polêmicas nas
Sociedades Limitadas”, dentre outros e
propôs o debate dos dispositivos normativos

Ministro do STJ, João Otavio de Noronha, com
Cleonilda Ferreira, Marcelino Bazaga e Paulo
Leonardo.

Congresso atraiu advogados e operadores do
Direito de Uberaba e região

que carecem de urgente atualização. O
evento foi organizado pela OAB-Uberaba,
em parceria com a OAB Minas e Escola
Superior de Advocacia (ESA). Palestrantes
como Ivo Waisberg, Maria Celeste Morais
Guimarães, Ana Frazão, Renato Buranello,
Bruno Dantas, Moacyr Lobato de Campos
Filho, Fábio Ulhoa Coelho, Walfrido Jorde
Warde Jr, Raimundo Cândido Júnior,
Paulo Leonardo Vilela Cardoso, Modesto

Carvalhosa, Flávio Yarshel, Min. João
Otávio de Noronha – ministro do Superior
Tribunal de Justiça, deixaram valiosa
contribuição ao importante momento para
a área de Direito Comercial, tendo em
vista a já instalada comissão para reforma
do Código Comercial. Marco referencial
para a região, o congresso contou ainda
com debatedores e presidentes de mesa de
renome, todos afinados ao respectivo tema.

G9 homenageia autor da EIRELI
Durante o I Congresso de Direito Comercial do Triângulo Mineiro, o
deputado federal Marcos Montes recebeu homenagem do G9, grupo
composto por nove entidades representativas da sociedade, entre elas a
OAB Uberaba. Ele recebeu a placa das mãos do presidente do G9, Manoel
Rodrigues Neto, contendo os agradecimentos pelo empenho ao receber,
defender e trabalhar no projeto de autoria do professor Paulo Leonardo
Vilela Cardoso, com apoio do Rotary Clube Uberaba Portal do Cerrado,
que culminou na aprovação da Lei 12.441/2011 que criou a Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, considerada um
marco histórico para a democracia brasileira.
A diretora da OAB Uberaba, representante da entidade no G9, Cleonilda
dos Santos Ferreira entregou uma placa de cumprimentos ao professor
Paulo Leonardo, que lançou, durante o coquetel de encerramento do
Congresso, o livro “O Empresário de Responsabilidade Limitada”.

Diretora da OAB, Cleonilda
dos Santos Ferreira
entregou placa ao professor
Paulo Leonardo Vilela
Cardoso

Presidente do G9, Manoel Rodrigues
Neto foi o portador da homenagem
ao deputado federal Marcos Montes

OAB repassa reivindicações a Juizado Especial Federal
A OAB/Uberaba se empenha para atender às reivindicações dos advogados militantes na área
previdenciária da cidade. Durante reunião contando com a presença do presidente Helder Batista, o
presidente da Comissão de Direito Previdenciário Rogério Carlos Santos de Pádua, e a presidente da
Comissão de Acesso ao Judiciário, Jane Fatureto, foram ouvidas as reclamações dos advogados bem
como levantadas as soluções apontando sugestões. Na ocasião, estava presente a representante do
INSS que ouviu, e expôs a situação da autarquia levando as reclamações à direção da autarquia bem
como as sugestões de mudanças.
No dia 24 de setembro de 2012, os advogados Jane Meire e Rogério de Pádua e os advogados OAB/Uberaba ouve militantes no INSS
previdenciaristas, Rosa Angélica Caetano Custódio e Fernando de Queiroz Ramos, se reuniram com
a recém-chegada juíza federal do Juizado Especial Federal, Tânia Zucchi de Moraes, ocasião em que, em representação à classe, externaram,
através da entrega de documento formal, as diversas queixas dos advogados lá militantes, e apresentaram relevantes sugestões, na condição
de parceiros daquela Justiça Especializada, com foco na solução dos problemas verificados, visando à rápida e justa solução dos litígios.
Segundo Jane Meire, a magistrada mostrou-se solidária à iniciativa da classe e disse estar aberta a sugestões, além de já ter determinado a
implantação de medidas práticas para acelerar a prestação jurisdicional.
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Seminário focou Direito Sindical
Os desembargadores do Tribunal
Regional do Trabalho, doutores
Caio Luiz de Almeida Vieira Mello
e Antônio Álvares da Silva, com
o advogado de Belo Horizonte,
doutor Davidson Malacco Ferreira,
foram palestrantes do Seminário
de Direito Sindical do Triângulo
Mineiro, promovido no dia 20 de
abril de 2012. Além de discutir temas
relevantes, o evento contou com a
oficialização da posse dos membros
da Comissão de Direito Sindical da
OAB Uberaba.

Compuseram a mesa, ainda, os
doutores Helder Batista, presidente
da OAB/Uberaba, Bruno Reis de
Figueiredo, presidente da Comissão
Estadual de Direito Sindical da
OAB/MG; Breno Cerqueira Braga,
presidente da Comissão de Direito
Sindical da OAB Uberaba, Gustavo
de Oliveira Amaral, presidente da
Comissão de Direito Sindical da
OAB Uberlândia, Walter Cândido
dos Santos, presidente da CAA/MG
e Fabiana Faquim, secretária geral
da CAA/MG.

Helder Batista, presidente da OAB/Uberaba; Bruno Reis de Figueiredo, presidente
da Comissão Estadual de Direito Sindical da OAB/MG; Breno Cerqueira Braga,
presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB/Uberaba, e Gustavo de Oliveira
Amaral, presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB/Uberlândia

Solenidades de entrega de carteiras
Durante o ano de 2012 foram realizadas as tradicionais solenidades
de entrega de carteiras contemplando advogados e estagiários
sempre provocando muita emoção, seja em solenidade no salão
nobre da 14ª Subseção da OAB, como em entregas individuais.
Uma delas contemplou Sabrina Ávila, filha do secretário geral
adjunto da OAB/Uberaba e membro da Comissão de Licitação,
Lucas Teixeira de Ávila, que passou no exame da Ordem, antes
mesmo de concluir o curso de Direito e pretende ir para a França
fazer mestrado.
A OAB/Uberaba tem feito a entrega de carteira tão logo
requerida para possibilitar ao advogado ou advogada a imediata
possibilidade de iniciar as atividades profissionais. A diretoria
realiza as cerimônias pessoalmente, mesmo para apenas uma ou
duas pessoas. Quando há pedidos simultâneos, faz-se a entrega
em solenidade aberta.
No dia 24 de abril, por exemplo, a turma recebeu o nome do
advogado Sandro dos Reis Wenceslau e teve como paraninfa
a diretora financeira da OAB Uberaba, Cleonilda dos Santos
Ferreira. Durante a cerimônia, a chefe de gabinete da Prefeitura
de Uberaba, primeira-dama Angela Mairink de Souza Pereira, que
foi oradora da turma, defendeu o instrumento do contraditório de
defesa para que a ausência do devido processo legal não retire os
direitos das pessoas, inclusive os direitos políticos. Ela elogiou a
atuação do presidente da OAB Helder Batista e da diretora do
Fórum Melo Viana, juíza Régia Ferreira de Lima, pela conquista
do novo fórum e da nova sede da Ordem.

Sabrina Ávila recebeu a carteira em sessão
individual

Solenidade de entrega de carteiras lotou o salão
nobre da OAB

TJMG atende OAB/MG
e muda provimento 232/2012
A Corregedoria Geral de Justiça acolheu solicitação da OAB/MG,
pleiteada durante reunião no último dia 12 de setembro, entre
dirigentes da OAB/MG com o corregedor-geral, desembargador
Luiz Audebert Delage Filho, revigorando a norma § 6º do
artigo 228, do Provimento 161/2006, que permite a juntada, no
balcão de atendimento, de procurações e substabelecimentos,
independente de petição.
Essa atitude demonstra a parceria existe entre a OAB/MG e o
TJMG na busca do aperfeiçoamento e celeridade da prestação
jurisdicional.

Diretoria trabalhou afinada com a OAB MG
Comissão de advogados da 14ª Subseção de Uberaba, liderada
pelo presidente Helder Silva Batista, se reuniu com o secretário
de Defesa Social do Estado de Minas Gerais, Rômulo Ferraz, com a
presença do presidente da OAB/MG, Luis Cláudio da Silva Chaves.
Encontro foi realizado no dia 18 de maio de 2012, quando se discutiu
sobre a problemática de transferências indiscriminadas de presos
da penitenciária local para outras comarcas, o que prontamente foi
analisado e cada caso estudado. Além dos presidentes da 14ª Subseção
e da OAB estadual, integraram a comissão os advogados Carlos Gaspar
Alves, Lucas Teixeira de Ávila e Rodrigo Daniel Resende, além do
subsecretário de Administração Prisional, Murilo Andrade Oliveira.
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Mães são homenageadas com evento especial
As advogadas mães foram homenageadas com a realização da 3ª Noite das
Mães, conduzida pela presidente da OAB Mulher, Simone Della Libera, no dia
11 de maio de 2012, no Centro de Lazer da OAB/CAA, com jantar embalado
por música ao vivo e sorteio de brindes. As convidadas foram recebidas por
Simone, a diretora Cleonilda dos Santos Ribeiro e pela esposa do presidente
Helder Batista, a advogada Kátia Almeida, ajudadas pela secretária executiva
Lídia Miziara. Além das atrações citadas, a emocionante apresentação
da professora de Libras - Língua Brasileira de Sinais, Florence Queiroz,
interpretando a canção Mãe, exemplo de Mulher.

Ação no Bairro contou com voluntários da OAB
OAB Uberaba, contando com advogados
voluntários, participou das duas edições do
projeto Ação no Bairro, da TV Integração/
Globo, que consiste em uma manhã de
cidadania, saúde, cultura, diversão e
prestação de serviços gratuitos à comunidade,
realizadas no dia 2 de março, na praça
Nossa Senhora da Abadia, integrando a
programação comemorativa dos 176 anos de
Uberaba, e no dia 26 de maio, na praça da
Mojiana.
Envolvendo as áreas de Família, Cível,
Consumidor,
Previdenciária,
Penal,
Trabalhista e Tributária, a OAB Uberaba
promoveu
aproximadamente
250
atendimentos durante as duas edições. O
presidente da entidade ressalta que além de
defender as prerrogativas dos advogados,
a 14ª Subseção da OAB MG, tem a
responsabilidade social como rotina. Helder
Batista estava acompanhado dos diretores
Cleonilda Santos Ferreira, visivelmente
emocionada com o alcance social da iniciativa,
e Rodrigo Carvalho, além da conselheira da
entidade, Eclair Gomes, e da presidente da
OAB Mulher, Simone Della Libera.

Os locais ficaram lotados de pessoas para
receber as mais diversas orientações de
advogados que doaram seu tempo em favor da
comunidade. Helder Batista e companheiros
de diretoria se entusiasmam ao ver que a
Subseção está entre as instituições mais
comprometidas com a responsabilidade
social e em que a comunidade confia.
O estande da OAB era um dos mais
movimentados e entre outras ilustres visitas,
o estande recebeu o juiz do Trabalho, Flávio
Vilson Silva Barbosa. O juiz, por sinal,
fez elogios à atual gestão da Ordem local.
“Queria ser advogado para ter o orgulho de
ser representado por uma entidade tão séria
e comprometida como a OAB Uberaba. A
sociedade precisa de exemplos assim”, frisou.
Helder agradeceu e ressaltou que o trabalho
é penoso, pois para conduzir a OAB abdica
de uma série de coisas, inclusive do convívio
maior com a família, mas que é gratificante.
Comentou que os elogios são raros e que não
está imune a críticas, mas as absorve para
melhorar a gestão e crescer como profissional
e ser humano.

Estande da OAB Uberaba foi um dos mais movimentados
do evento

Juiz do Trabalho, Flávio Vilson Silva Barbosa, com o
presidente Helder e a presidente da Comissão OAB Mulher,
Simone Della Libera

Evento valoriza saúde do advogado

Regimento Interno muda em setembro
A ampliação do número de comissões,
o fim dos grupos de câmaras cíveis e a
regulamentação de procedimentos para
julgamento de ações relacionadas ao
direito de greve dos servidores lideram
as novidades do novo Regimento Interno
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
(TJMG), que entrará em vigor no dia 25
de setembro. Ele foi aprovado no fim do
mês de julho durante a sessão especial do
Tribunal Pleno.

três e dois desembargadores oriundos das
classes de advogados e de membros do
Ministério Público.

De acordo com o TJ, para compor a Comissão
Especial, o novo regimento interno teve como
relator o desembargador Caetano Levi Lopes,
além de contar com a participação de mais
outros 14 desembargadores não divulgados.
Etapas que envolverem a elaboração do
novo Regimento serão disponibilizadas para
consultas no portal do próprio Tribunal,
Na composição e no funcionamento do órgão em uma página dedicada exclusivamente à
especial, serão, agora, 20 desembargadores Comissão Especial de elaboração do projeto
magistrados de carreira e, alternadamente, do novo Regimento Interno do TJMG.

Cleonilda Ferreira e Fabiana Faquim, da CAAMG

A CAA/MG realizou o Dia da Valorização da
Saúde do Advogado, no dia 30 de julho, nas
dependências do Fórum Mello Viana, em
Uberaba.
O evento foi realizado em parceria com o
Sesc e ofereceu medição de pressão arterial,
glicemia capilar, teste auditivo, demonstração
de produtos de beleza, além da distribuição de
kits de saúde bucal e folders contendo dicas
de saúde.
O evento também ocorreu durante a realização
do JAM, com atendimento aos atletas.
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Animação total marcou Feijoada 80 Anos
A Feijoada da OAB Uberaba
levou à Chácara Caiçaras, no dia
7 de julho de 2012, expressivo
número de advogados e demais
operadores do Direito para
congraçamento dos melhores,
animado pela banda Sigma,
com a participação do cartunista
Toninho, que fez caricaturas
cheias de talento.
Evento
organizado
pela
presidente da OAB Mulher,
Simone Della Líbera, com apoio
da diretora financeira Cleonilda
dos Santos Ferreira, contou
com ilustres presenças como
a do vice-presidente da OAB/

MG, Eliseu Marques de Oliveira,
representando a diretoria da
seccional mineira; o presidente
da OAB/Uberlândia, Egmar
Ferraz, e o presidente da OAB/
Araxá, Rodrigo Farnesi, além do
diretor geral da Penitenciária
Aluísio Ignácio de Oliveira,
Itamar da Silva Rodrigues
Júnior;
representantes
de entidades classistas, o
historiador e escritor Guido
Bilharinho e muitos advogados,
calorosamente recepcionados
pelo presidente Helder e
diretores.
A Feijoada integrou as atividades

Helder e Kátia com Ricardo Perdião e Zaida

TJMG aprova projeto da OAB Uberaba

Cleonilda Ferreira, a juíza Régia de Lima e o
desembargador Joaquim Herculano / Foto Divulgação

A diretoria da OAB Uberaba apresentou a
reivindicação de implementação do projeto
de um drive-thru para agilizar o serviço
de protocolo à juíza diretora do foro,
Régia Ferreira de Lima, que por sua vez,
levou pessoalmente ao desembargador do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG),
Joaquim Herculano, em Belo Horizonte.
Cleonilda dos Santos Ferreira representou
a diretoria da OAB Uberaba na audiência. O
desembargador aprovou e para a execução
recursos financeiros serão liberados pela
OAB-MG.

de comemoração do 80º
aniversário da 14ª Subseção. A
confraternização da diretoria com
os colaboradores, presidentes e
membros das diversas comissões
contou com energia contagiante!
Animação total!

Os casais Miguel Faria e Cleonilda com
Helder e Katia

Integrantes da OAB Jovem da OAB Uberaba.

Público compareceu em bom numero

As organizadoras Simone e Cleonilda

Dirigentes em clima de congraçamento.

OAB Jovem promove seminário
As comemorações no mês em que se comemora
o Dia do Advogado contaram com a realização do
Seminário da Semana do Advogado, promovido pela
OAB Jovem, com apoio da OAB/Uberaba, OAB/MG e
Escola Superior de Advocacia (ESA), nos dias 9 e 10
de agosto de 2012, na sede da 14ª Subseção da OAB.
Discorreu sobre o tema Capacitação do Advogado na
Defesa de suas Prerrogativas no Âmbito Contencioso
e Administrativo: Estudo de Casos Práticos, a vicepresidente da Comissão de Defesa, Assistência e
Prerrogativas da OAB/MG, Cintia Ribeiro de Freitas,
tendo como debatedor o defensor público da Vara
Criminal, Marcelo Tonus.
A secretária geral da CAA/MG, Fabiana Faquim,
falou sobre os benefícios da Caixa de Assistência dos
Advogados. O conselheiro federal da OAB por Minas
Gerais, Raimundo Cândido Júnior, abordou o tema
Análise Conjunta do Estatuto da Advocacia e do
Estatuto da Magistratura, tendo como debatedor o juiz
de Direito da Vara de Execução Fiscal, João Rodrigues
dos Santos Neto.

Marcelo Tonus, Cintia de Freitas, Helder
Batista e membros da OAB Jovem

Raimundo Cândido Júnior, João Rodrigues
dos Santos Neto, Fabiana Faquim e Helder

Evento fez parte das atividades para
marcar o Dia do Advogado, 11 de agosto
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OAB/Uberaba é vice-campeã dos JAM

O 12º JAM aconteceu em Belo Horizonte entre os dias 25 a 29 de julho, nas dependências do Sesc Venda Nova.
Foram disputadas as seguintes modalidades esportivas: Atletismo feminino e masculino, Buraco, Dama, Futebol de
Campo, Futebol Soçaite Master, Futsal feminino e masculino, Judô, Natação feminino e masculino, Peteca feminino
e masculino, Tênis de Campo feminino e masculino, Tênis de mesa feminino e masculino, Truco, Voleibol feminino
e masculino, Xadrez.
Inscreveram-se para participar do 12º JAM as subseções das cidades de Barreiro, Belo Horizonte, Betim,
Boa Esperança, Cataguases, Contagem, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Itabira, Itamarandiba,
Ituiutaba, Juiz de Fora, Lavras, Montes Claros, Patos de Minas, Poços de Caldas, Ponte Nova, Ponte Nova,
Pouso Alegre, Uberaba, Uberlândia, Varginha.
A OAB Uberaba contou com uma delegação de 96 atletas participantes os quais disputaram todas as modalidades
esportivas sagrando-se vice-campeã geral com o 2º lugar obtido.
As atletas femininas se destacaram e obtiveram ótimos
resultados nas modalidades em que disputaram, sendo
elas:

Helder Batista recebe o troféu de 2º lugar do presidente da
OAB/MG, Luís Cláudio Chaves

Os atletas masculinos também se destacaram,
sagrando-se vencedores nas seguintes modalidades:
Futsal Masculino: 2º lugar

Atletismo Feminino:
Debora Oliveira Torres – 3º lugar na corrida 400
metros.
Rosalina Eliana Pereira Lemes – 3º lugar na corrida
200 metros.
Marcia Karnopp Da Silva – 1º lugar na corrida 800
metros (bicampeã da corrida de 1.500 metros nos
anos de 2010/2011).

Cícero Barreto Perfeito Castro E Silva, Daniel Silva
Campos, Diego Rafael De Melo, Guilherme Vilela
Almeida, Jairo Dos Santos Prata Junior, Johnathan
Bisinoto Lourdes, Maicon Assis Sisconeto Mendonça,
Marcelo Eduardo De Oliveira, Petterson Chimango
Dos Santos, Rafael Catani, Ricardo Sena Brandão,
Rodrigo Nomeline Carvalho, Washington Luiz Gomes
Silva. - Tecnico: Jorge Ivo Garcia Junior

Buraco: 2º Lugar - Silvia Cristina Ferreira e Xênia
Ribeiro Da Cruz.

Judô: 3º lugar categoria acima de 80 kg Marcelo Henrique Matias

Futsal Feminino: 1º Lugar
Aline Brito Silva, Beatriz Rezende, Camila De Lima
Ferreira, Kallyene Cristyane De Faria, Katiane Lima
Da Silva, Lisandra Cristina De Abreu, Marcia Karnopp
Da Silva, Monalisa Oliveira Santos, Naiana Mariana
Moreno E Silva, Rosalina Eliana Pereira Lemes,
Taciana Gaspar Maciel, Verlane Cristina Moreira
Gomes. - Tecnico: Diego Derenzi Sandy

Natação Masculina: 2º lugar 100 metros nado
livre - bruno ribeiro martins
Peteca Masculina: 2º lugar - Gustavo Costa
Ciabotti, Lucas Vinicius Tomaz De Aquino E Roberto
De Almeida.
Tenis de Mesa Masculino: 3º lugar - Gustavo
Costa Ciabotti

Natação Feminina
Kallyene Cristyane De Faria – 3º lugar nos 100
metros nado livre.
Katiane Lima Da Silva – 1º lugar 50 metros nado
livre (tricampeã da modalidade).
Marcia Karnopp Da Silva – 2º lugar nos 100 metros
nado livre.
Naiana Mariana Moreno E Silva – 2º lugar 50
metros nado livre.
Tenis De Campo Feminino: 2º Lugar - Camila
Sene Souza
A Comissão de Esportes, presidida pelo advogado Luís Renato Cassimiro de
Araújo parabeniza e agradece a todos os advogados e estagiários participantes,
bem como aos técnicos Alexandre Aparecido Leandro, Diego Derenzi Sandy,
Jorge Ivo Garcia Junior e Marcus Vinicius Cardoso Nascimento.
Igualmente fica o agradecimento a todas as pessoas que colaboraram para a

formação e treinamento das equipes, como também aos presidentes do Uberaba
Tênis clube e Uirapuru Iate Clube e, ainda a Secretaria de Esporte e Lazer
Municipal, todos pela disponibilidade e cessão de locais para treinamento e, em
especial, a CAA – Caixa de Assistência ao Advogado pela ajuda incondicional e
essencial pelo custeio e preparação dos atletas desta 14ª Subseção.

OAB/MG vence campeonato na Croácia
No período de 1º a 10 de junho de 2012, foi realizado o
16ª Campeonato Mundial de Futebol de Advogados em
Rovinj, na Croácia. O tradicional Campeonato Mundial
de Futebol ocorre a cada dois anos e é organizado pela
empresa Corporate Sport Organisation (CSO), que
segue as normas e modelos de competições da Fifa. Na
16º edição do Mundiavocat, a disputa ocorreu entre 38
equipes da categoria livre, além da equipe de Minas,
também participaram representando o Brasil, times
de advogados de Goiás, Paraná e Distrito Federal.
A equipe da OAB/MG sagrou-se CAMPEÃ na categoria

“Livre”, com uma vitória na final contra a equipe de
advogados da Romênia ressaltando que os gastos da
equipe mineira foram bancados pelos próprios atletas.
A delegação da OAB Minas Gerais contou com a
participação de advogados das Subseções de Almenara,
Belo Horizonte, Contagem, Juiz de Fora, Uberlândia e
do advogado uberabense Bruno Ribeiro da Silva.
A Comissão de Esportes parabeniza a equipe mineira
pela belíssima conquista e, em especial ao advogado
Bruno Ribeiro. Parabéns!!!!

