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O presidente da OAB SP, Marcos da Costa, se juntou a 
carreata para ajudar na arrecadação de agasalhos 

A Coordenadoria de Ação Social da OAB SP mobilizou 
advogados, colaboradores da entidade e moradores de três 
bairros da capital em torno de uma causa importante para 
os mais necessitados, especialmente nos próximos meses, 
período de inverno. A Campanha do Agasalho OAB SP 
2017 começou com a tradicional carreata pelas ruas da 
Zona Sul de São Paulo, realizada no dia 13 de maio. Nas 
próximas semanas, a coleta de agasalhos doados continua 
nas Subseções da OAB SP em todo Estado. 



 

“A credibilidade e a capilaridade da OAB SP estão a 
serviço de uma causa importante. Todos os agasalhos 
arrecadados serão encaminhados para 150 entidades já 
cadastradas, com uma organização prévia que confere 
eficiência para o esforço da entidade e para o gesto de 
generosidade de quem participa”, disse Marcos da Costa, 
presidente da OAB SP. “Ano passado atingimos 
aproximadamente 300 mil peças arrecadadas. A nossa 
meta para a Campanha de 2017 é alcançar 400 mil peças”, 
contou Clarice D´Urso, coordenadora de Ação Social da 
OAB SP. 

Durante a carreata que abriu a Campanha do Agasalho 
OAB SP 2017, dois carros de som e um caminhão de 
mudanças, cedido pela empresa Granero, percorreram 
ruas da Vila Mascote, Vila Santa Catarina e Vila da Saúde. 
Para recolher os donativos, foi importante a participação 
dos membros dos motoclubes Carpe Diem, Pegasus, Pepe 
Legal, Zapata, Pelicanos, Wild Dogs e Sal da Terra. A 
carreata teve ainda a colaboração dos conselheiros 
secionais Kátia Boulos, Alessandro de Oliveira Brecailo e 



Wudson Menezes Ribeiro, e dos presidentes das 
Subseções do Ipiranga, Antonio Carlos Duarte Moreira; 
Jabaquara, Antonio Ricardo Miranda Junior; e Pedregulho, 
Vagner Lopes. 

 

Para participar da campanha basta levar as peças 
até a Subseção da OAB SP mais próxima de você, 
até o dia 27 de julho. Clicando aqui, você encontra a 
lista de endereços em ordem alfabética. 

Link do Endereço das Subseções - 
http://www2.oabsp.org.br/asp/subsecoes/subsec
oes.asp 

Veja mais imagens na Galeria de Fotos 
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