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Parceria entre Ouvidoria
da Mulher e Polícia Civil visa 
melhoria do atendimento às 
vítimas de violência doméstica 
em Alvorada do Oeste

A Comissão da Mulher Advogada (CMA) da 
Subseção de Alvorada do Oeste e a Delegacia 
de Polícia Civil da Comarca de Alvorada do 
Oeste firmaram uma parceria que tem como 
objetivo promover a humanização no atendi-
mento às mulheres vítimas de violência, através 
da Ouvidoria da Mulher da OABRO. O acordo foi 
consolidado durante uma reunião realizada no 
dia 31 de julho com representantes das duas 
instituições.

Continue lendo...

Comissão da OAB Rondônia 
vai integrar livro sobre Direito 
Cooperativo 

O convite foi feito ao presidente da Comissão 
de Direito Cooperativo (CDC) da OAB Seccional 
de Rondônia, durante reunião ordinária do Con-
selho Federal da OAB da Comissão Especial de 
Cooperativismo, direto pelo presidente da Co-
missão, Ronaldo Gaudio. Na ocasião foram de-
batidos temas de interesse da classe, os proble-
mas jurídicos enfrentados nesta área e as 
pautas legislativas em trâmite no Congresso 
Nacional.

Continue lendo...

Ações destinadas a jovem
advocacia são debatidas durante 
III Colégio de Presidentes

Ações desenvolvidas pela OAB Rondônia e 
novos projetos em favor da jovem advocacia 
foram destaque durante a realização do III Co-
légio de Presidentes da Jovem Advocacia. 
Reunindo 18 presidentes de forma híbrida, o 
evento teve como objetivo debater pautas de 
interesse dos advogados recém-chegados à 
profissão.

Continue lendo...
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OAB divulga vídeo de
homenagem à Advocacia

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 
Rondônia (OABRO) divulgou um vídeo de ho-
menagem à Advocacia. Por meio da mídia, que 
tem a duração de aproximadamente 30 segun-
dos, a entidade mostrou a importância do 
papel do profissional para a sociedade, 
sempre em defesa da justiça.

Continue lendo...

OAB de Pimenta Bueno promove 
evento em homenagem à advocacia

A OAB de Pimenta Bueno realizou uma festa 
para comemorar o Dia do Advogado (a) e, 
também, o Dia dos Pais. Respeitando todos os 
protocolos de prevenção à Covid-19, mais de 
60 advogados e advogadas participaram do 
evento de forma presencial, sendo este o pri-
meiro promovido pela Subseção, após o início 
da pandemia.

Continue lendo...

Feijoada da Advocacia
“drive thru” atrai milhares de 
advogados em Porto Velho 

Continue lendo...

Cerca de 2,5 mil unidades de feijoada foram dis-

tribuídas aos advogados e advogadas que atuam 

em Porto Velho durante a programação especial 

organizada pela OAB Rondônia, em homenagem 

a passagem do dia 11 de agosto, Dia da Advoca-

cia Brasileira. O evento foi realizado em frente ao 

Clube dos Advogados. Também foram entre-

gues brindes que fizeram o maior sucesso e ge-

raram muitos elogios da classe aos organizado-

res da feijoada.
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Obras do Parlatório de Rolim 
de Moura estão avançadas

Em breve a advocacia criminal de Rondônia 
contará com mais um parlatório, dessa vez no 
presídio regional de Rolim de Moura. A unida-
de contará com sala totalmente equipada para 
que o advogado possa atender seu cliente 
com conforto e segurança. A cabine terá uma 
divisória de vidro temperado, telefone interno 
para comunicação entre o profissional e o cus-
todiado, mobília e ar-condicionado.

Continue lendo...

Evento sobre Direito Médico e 
Saúde da OAB é sucesso em sua 
primeira edição

Realizada de forma híbrida, a I Conferência de 
Direito Médico do Estado de Rondônia foi um 
grande sucesso, ao promover debates impor-
tantes com temas atuais e reunir um grande 
número de expectadores durante dois dias. O 
evento foi realizado pela OAB Rondônia, por 
meio da Comissão de Direito Médico, Sanitá-
rio e Defesa da Saúde, ESA/RO e CAARO. 

Continue lendo...

Agosto Lilás: OAB promove debate 
sobre enfrentamento e prevenção à 
violência contra a mulher

A OABRO, por meio da Comissão da Mulher Ad-

vogada, promoveu uma roda de conversa com o 

tema “A Importância do Trabalho em Rede no 

Combate à Violência Contra a Mulher”. O evento, 

realizado de forma híbrida, marcou o “Agosto 

Lilás”, mês que se intensificam as campanhas de 

conscientização pelo fim das agressões físicas e 

psicológicas praticadas contra as mulheres, 

bem como, o feminicídio.

Continue lendo...
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OABRO manifesta preocupação 
acerca de novidades legislativas 
que colocam em risco o acesso 
efetivo à justiça

A Seccional manifestou preocupação com as 
mudanças legislativas acerca da concessão da 
gratuidade de custas e despesas processuais, 
notadamente a MPV 1.045/2021 e o PL 
3.914/2019, que tramitam no Senado e na 
Câmara Federal. Em nota, a entidade disse ser 
crucial que a sociedade e principalmente os 
parlamentares reflitam sobre o conteúdo e os 
efeitos de tais propostas legislativas, com 
vistas a adequá-las à Constituição Federal. 

Continue lendo...

Inaugurada moderna e
ampla sede da OAB em Cacoal 

O mês de agosto também foi marcado por uma 
das maiores conquistas da OAB Rondônia e da 
advocacia do estado: a inauguração da nova 
sede da OAB em Cacoal. A solenidade híbrida 
foi movida pela emoção, discursos que conta-
vam a história de desbravadores e de advoga-
dos que contribuíram, ao longo dos últimos 20 
anos, na realização dessa grande conquista. 

Continue lendo...

Continue lendo...

Diretoria da OAB reúne com o 
TJRO para reivindicar presença 
de advogados nos acordos de 
cooperação técnica firmados 
com o Poder Judiciário

Com o objetivo de garantir a essencialidade da 
presença constante da advocacia na adminis-
tração e distribuição da Justiça no país, duran-
te reunião realizada entre a Diretoria da OAB 
Rondônia e os representantes do Nupemec do 
TJRO, a Seccional manteve o seu firme posicio-
namento e reiterou a necessidade dos causídi-
cos ao Poder Judiciário do estado. 

Relatório de Ações - Agosto 2021 OABrondônia www.oab-ro.org.br

https://www.oab-ro.org.br/oabro-manifesta-preocupacao-acerca-de-novidades-legislativas-que-colocam-em-risco-o-acesso-efetivo-a-justica/
https://www.oab-ro.org.br/oabro-manifesta-preocupacao-acerca-de-novidades-legislativas-que-colocam-em-risco-o-acesso-efetivo-a-justica/
https://www.oab-ro.org.br/diretoria-da-oab-reune-com-o-tjro-para-reivindicar-presenca-de-advogados-nos-acordos-de-cooperacao-tecnica-firmados-com-o-poder-judiciario/
https://www.oab-ro.org.br/diretoria-da-oab-reune-com-o-tjro-para-reivindicar-presenca-de-advogados-nos-acordos-de-cooperacao-tecnica-firmados-com-o-poder-judiciario/
https://www.oab-ro.org.br/inaugurada-moderna-e-ampla-sede-da-oab-em-cacoal-no-ultimo-dia-26/
https://www.oab-ro.org.br/inaugurada-moderna-e-ampla-sede-da-oab-em-cacoal-no-ultimo-dia-26/https://www.oab-ro.org.br/inaugurada-moderna-e-ampla-sede-da-oab-em-cacoal-no-ultimo-dia-26/


A OAB Rondônia, por meio da Conferência da Mulher Advogada, promo-
veu no mês de agosto o maior encontro jurídico do estado para debater 
as questões de gênero da mulher na sociedade. A II Conferência da 
Mulher Advogada teve como tema central “Igualdade, Empoderamento, 
Protagonismo e Perspectivas”. 

A programação contou com 14 painéis ministrados por mais de 40 pro-
fissionais reconhecidos em suas áreas de atuação. 

Confira os links de cada tema abordado durante o evento.



Desigualdades e a luta por questões de gênero 
dão o tom da abertura da II Conferência da Mulher
Advogada de Rondônia

Continue lendo...

Busca pela efetividade das leis brasileiras é um 
dos principais desafios para as mulheres, afirma 
Fernanda Marinela durante conferência

Continue lendo...

Presença das mulheres na política institucional 
abre os painéis da II Conferência da Mulher
Advogada de Rondônia

Continue lendo...

Valorização e autoestima da mulher debatidas
no painel “Saúde da Mulher” da Conferência das 
Advogadas

Continue lendo...

Inovação, tecnologia, marketing digital e
publicidade na Advocacia na pauta de debates da 
Conferência das Mulheres Advogadas

Continue lendo...

Painel “Violência contra a Mulher” debate sobre 
as políticas públicas durante Conferência da 
Mulher Advogada de RO

Continue lendo...
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“Fortalecimento da Mulher Negra” encerra
programação dos painéis do primeiro dia da II 
Conferência da Mulher Advogada de Rondônia.

Continue lendo...

Painel “Coaching Jurídico” abre segundo dia da 
Conferência da Mulher Advogada

Continue lendo...

Três grandes palestras marcam o painel “Caminho 
do Empoderamento” durante a II Conferência da 
Mulher Advogada

Continue lendo...

Reflexos da Pandemia nas Eleições e Evolução da 
Política Partidária Feminina são debatidos em 
painel da II Conferência da Mulher Advogada

Continue lendo...

Painel reforça que prevenção e educação são as 
chaves para o sucesso no combate ao feminicídio

Continue lendo...

Conferência da Mulher Advogada aborda Assédio 
Moral

Continue lendo...
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Empreendedorismo e carreira jurídica são
debatidos na II Conferência da Mulher Advogada 
de Rondônia

Continue lendo...

II Conferência da Mulher Advogada – Painel 
aborda perspectivas e desafios para Jovem
Advogada

Continue lendo...

Advocacia atual e futura é tema de painel na II 
Conferência da Mulher Advogada

Continue lendo...

II Conferência da Mulher Advogada fecha painéis 
ao tratar de inovações nas relações de consumo

Continue lendo...
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Acompanhe
as ações da OAB 
Rondônia pelas  
redes sociais.

Interaja conosco e fique
informado das principais
novidades da advocacia
rondoniense.
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