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 Advocacia é essencial, sim! 

            A Diretoria 2019 – 2021 vem, desde 2020, enfrentando a pan-

demia com trabalho efetivo em prol do maior direito do advogado, o de 

exercer sua profissão. Em recente ação, às vésperas de um lockdown, 

a Diretoria Executiva conseguiu da Prefeitura de Santos o amparo legal 

para o exercício da profissão e deslocamento para cumpri-lo com digni-

dade.  

Saiba mais 

              A Diretoria Executiva da OAB Santos solicitou o apoio do Dr. Paulo Mangerona, Diretor do 

Fórum Estadual - 7ª Região Administrativa Judiciária, para aditamento de eventuais audiências e 

suspensão de prazos processuais. Saiba mais. 

Sem festa, mas com muito trabalho e dedicação 

Os 88 anos da OAB SANTOS mereciam uma festa, confraternizando 

com toda a advocacia da região.  Porém, com um momento tão deli-

cado para todos, a instituição comemorou a data de 26 de março 

mostrando as opiniões de presidentes das gestões anteriores, em 

momentos históricos, para o país e para a Subseção. Também mos-

trou sua atuação em dois anos de pandemia e seu compromisso com 

uma advocacia, cuja voz deve ser respeitada. 

Ouça o Podcast Especial de Aniversário.   

 

Mulheres da OAB Santos  

Apoio ao advogado e seu cliente 

SAVE THE DATE! 

Dia 08 de abril, às 17h, a Comissão de Direito do Trabalho organiza a live LGPD nas relações de 

trabalho. 

Mais informações: 

No mês das mulheres, a Vice-presidente da Subseção Santos, Maria Lúcia Robalo, e Tânia Macha-

do de Sá, Diretora Secretária Geral, contam um pouco de suas trajetórias profissionais. Coragem e 

ousadia sempre! Assista no YouTube   

Dias 16 e 17 de abril de 2021, as Comissões da OAB Santos de Estudo Previdenciário e de Direito 

Previdenciário realizam o Congresso Virtual Novos Rumos do Direito Previdenciário.  

Mais informações: 

1º VÍDEO : PALAVRA DO PRESIDENTE COM MARIA LÚCIA ROBALO 
2º VÍDEO : PALAVRA DA DIRETORIA COM TÂNIA DE SÁ

            Designer Janaina Borba
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