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Em 9 de junho de 2011, com um encontro realizado  na Avenida Enge-
nheiro Caetano Álvares, bairro do Limão, com a presença de lideranças 

de vários segmentos da região, aconteceu o lançamento da Campanha do 
Agasalho/2011, intitulada “Zona Norte Sem Frio”, por iniciativa da 125ª 
Subseção de Santana da Ordem dos Advogados do Brasil e em apoio à 
campanha promovida pela Seccional Paulista. 

Calor humano
Fábio Mourão Antonio, presidente da 125ª Subseção de Santana da 

OAB, afirma que a campanha é realizada com muito calor humano graças 
ao apoio de todos. “Esta é uma iniciativa da OAB Santana em razão da 
campanha lançada pela Seccional Paulista da entidade por meio de seu 
presidente Luiz Flávio Borges D’Urso e a presidente da Comissão, Maria 
Célia, lançada em 9 de abril passado. Evidentemente, nosso presidente 
sempre teve o apoio de todas subseções e neste ano, como não tivemos a 
tradicional carreata na Zona Norte, tive a idéia de unir todos os segmentos 
da sociedade porque constantemente estamos juntos nos mais diversos 
eventos e resolvemos mobilizá-los nesta união de forças contra o frio. 
Iniciamos o trabalho com dois contatos, um com o cel. PM Antonio Marin, 
comandante do Comando de Policiamento de Área Metropolitana Norte 
(CPA/M-3), e com o delegado seccional, Cosmo Stikovics Filho, que pron-
tamente abriram as portas, tanto da Polícia Militar, como da Polícia Civil 
para receberem as caixas de arrecadação de agasalhos da campanha. Fiz 
também um contato com a Distrital Norte da Associação Comercial de São 
Paulo (ACSP), uma grande parceira nossa há muito tempo, por meio de seu 
diretor-superintendente, João Bico, que imediatamente aderiu à campanha, 
pois iria também realizar um movimento nesse sentido e considerou viável 
esta união de forças. Consideramos que as ações isoladas ficam enfraqueci-
das, mas unidos ganhamos corpo e nos fortalecemos. Tivemos a adesão do 
Poder Judiciário local, por meio do Fórum Regional de Santana, da OAB 
de São Paulo, da ACSP, das polícias Militar e Civil, da Guarda Civil Metro-
politana, da Força Aérea Brasileira, do CPOR/SP, dos clubes de Rotary das 
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sua solidariedade com esta ação social

Áreas VI, VII e VIII do Distrito 4430, do Parque da Juventude, da Escola 
de Samba Unidos de Vila Maria, da Associação de Amigos do Mirante do 
Jardim São Paulo, da  ACM Norte, do Clube Esperia, da Famasign, das 
transportadoras Floresta e Lasil, das gráficas Starpac e APC Embalagens, da 
Personal Office e da Sulamérica. Será uma campanha curta, que se encerra 
no dia 9 de julho, até mesmo porque o frio já bateu à nossas portas, mas 
com certeza terá muito calor humano por todas instituições, empresas e 
entidades que vieram a acrescentar neste espírito solidário da nossa querida 
OAB, algo que é motivo de muito orgulho para todos nós. Lembro ainda 
que precisamos, evidentemente, da preciosa colaboração da imprensa local, 
fazendo neste aspecto uma referência ao nosso querido João Carlos Dias, 
diretor do jornal Semanário da Zona Norte, que está sempre presentes em 
nossas atividades, divulgando todos os eventos. Se a mídia divulgar esta 
ação social, tenho certeza de que ela realmente irá frutificar.”

Um marco
João Bico, diretor-superintendente da Distrital Norte da Associação 

Comercial de São Paulo (ACSP), considera o lançamento da campanha um 
verdadeiro marco. “A idéia de Fábio Mourão Antonio, presidente da OAB 
Santana, foi sensacional em realizar esta campanha, que normalmente é 
realizada isoladamente por cada entidade, mas quando unimos todas elas 
em prol de um objetivo, com certeza, o resultado é muito mais positivo e 
o sucesso acaba sendo maior. Isso vai servir como um marco para outras 
campanhas que tanto a OAB, quanto a ACSP realizam separadamente, mas 
hoje estamos conseguindo um grande avanço para a Zona Norte. Quem 
tem frio, que precisa do agasalho, não quer saber se quem está doando é 
a Associação Comercial, a OAB ou uma empresa, mas sim precisa ser 
atendida, portanto as vaidades foram abandonadas e unimos forças em um 
projeto conjunto com o objetivo de fazermos o bem. Sempre que as pessoas 
trabalham com este objetivo o resultado positivo é garantido.”

Sucesso
O cel. PM Antonio Marin, comandante do Comando de Policiamento de 

Área Metropolitana Norte (CPA/M-3), revela sua confiança no sucesso da 
campanha. “Quando fui procurado por Fábio Mourão Antonio, presidente 
da OAB Santana, lembrei a ele que a Polícia Militar recebe tanto carinho 
da Zona Norte e considero que retribuímos muito pouco, portanto, quando 
recebi o convite para participarmos da campanha do agasalho imediatamente 
coloquei à disposição 35 pontos para a coleta. Vamos fazer uma competi-
ção entre os batalhões para premiar quem arrecadar mais agasalhos e para 
participar de uma campanha como esta não é necessário pensar duas vezes. 
Basta lembrar que a Polícia Militar tem como seu dístico final o compro-
misso com a defesa da vida, da integridade da vida e com a integridade da 
pessoa humana sob a proteção de Deus. Assim quando lembramos desses 
valores não existe outra campanha que seja tão adequada como esta. Assim, 
adiramos a ela e o comandante-geral da Polícia Militar, cel. PM Álvaro 
Batista Camilo considerou maravilhosa esta nossa iniciativa. Assim, vamos 
nos esforçar ao máximo e tenho certeza de que alcançaremos um resultado 
extraordinário com esta união de todas entidades e instituições, como a 
OAB, o Rotary, a ACSP, a Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana e 
a Polícia Civil, dentre outras. Vamos mostrar que a Zona Norte é uma força 
viva, unida e dar exemplo para a cidade de São Paulo de como se faz um 
trabalho em comunidade.”

Colaboração
O cel. PM Valdir Suzano, subprefeito da Freguesia do Ó/Brasilândia, 

disse que é muito grande a disposição em colaborar com a campanha. 
“Considero este trabalho muito importante, principalmente para mim, que 
vivo há mais de 60 anos na região e a conheço demais, portanto é com muita 
honra que vejo engajados nesta campanha do agasalho companheiros de 
muitos anos como o cel. PM Marin, o cel. PM Miranda, o cel. PM Marcelo 
e quero cumprimentar a todos, principalmente dando os parabéns para a 
OAB Santana, garantindo que tendo a oportunidade de colaborar o faremos 
com toda disposição possível.”

União
Clarice Maria de Jesus D’Urso, coordenadora de eventos da OAB SP, 

ressalta que a união de todos é muito importante nesta campanha. “Damos 
os parabéns ao presidente da OAB Santana e a todos que estão dando apoio 
por esta iniciativa maravilhosa. Hoje estamos agasalhados, mas existem 
muitas pessoas nas ruas, nos abrigos e albergues passando frio e na OAB 
procuramos atender a todas as necessidades, como esta que é mais preo-
cupante no inverno. Se cada um puder ajudar, dar um pouquinho de si, 
vamos conseguir atingir o nosso objetivo, pois esta iniciativa é muito boa 
e estaremos todos juntos no intuito de ajudar este grande movimento que 
se inicia na Zona Norte.”

Presenças
Estiveram presentes lideranças de vários segmentos: Maria Célia do 

Amaral Alves, presidente da Comissão de Ação Social da OAB SP, repre-
sentando o presidente da entidade, Luiz Flávio Borges D’Urso; Clarice 
Maria de Jesus D’Urso, coordenadora de eventos da OAB SP; cel. PM 
Antonio Marin, comandante do CPA/M-3; José Roberto Rodrigues, dele-
gado de polícia do 13º DP; João Bico, diretor-superintendente da Distrital 
Norte da ACSP; Lindamir Magalhães Carneiro de Almeida, comandante 
operacional da Regional Norte da GCM; cel. PM Valdir Suzano, subpre-
feito da Freguesia do Ó/Brasilândia; Clóvis Ricardo de Toledo Júnior, da 
9ª Vara Cível do Fórum Regional de Santana; Adhemar Mourão Antonio, 
membro da Comissão de Segurança Pública da OAB SP; pe. José Ferreira 
Borges, major capelão da Aeronáutica; Luciana Sena, da Escola de Samba 
Unidos de Vila Maria.
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As pequenas Carol e Fernanda, dando um exemplo 
de solidariedade

A equipe feminina da OAB arregaçou as mangas
 nesta grande ação social

Fábio Mourão Antonio, presidente da OAB Santana, e cel. PM 
Antonio Marin, comandante do CPA/M-3, apresentam 

o cartaz da campanha

OAB SANTANA
Ficamos muito orgulho-
sos em podermos contar 
com parceiros de tão 
elevado gabarito nesta 
campanha que certa-
mente será um sucesso.
Fábio Mourão Antonio
Presidente

Mais uma vez a Zona 
Norte dá um exemplo de 
solidariedade, com todos 
segmentos se engajando 
nesta campanha brilhan-
temente organizada pela 
OAB Santana.
Wadih Mutran
Vereador


