
  

  

 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA AS COMISSÕES OAB/PR 

SUBSEÇÃO PONTA GROSSA 
E-mail para envio 

de projetos e 

relatórios: 

comissoes@oabpg.org.br 

WhatsApp OAB PG 42 30282313 

Contato 

Assessoria de 

Comunicação: 

Paula Schamne - 42 999379249 

comunicacao@oabg.org.br 

Mídias sociais da 

OAB 

As Comissões poderão enviar, mensalmente, material pertinente à 

sua área para criação de posts para as mídias sociais da OAB. O 

conteúdo pode ser enviado em word ao email 

comunicacao@oabg.org.br. Lembrando que o conteúdo enviado 

deverá ser referente ao mês subsequente. Ex: em abril será enviado 

conteúdo para maio. 

Capacidade dos 

espaços da OAB 

PG: 

Sala de espera: 4 pessoas 

Grande Auditório: 240 pessoas 

Pequeno Auditório: 70 pessoas 

Espaço Cultural: 300 pessoas 

Espaço de Convivência: 80 pessoas 

Quiosque (em obra): 30 pessoas 

Orientação sobre 

patrocínio 

Os patrocinadores dos eventos deverão estar em conformidade com 

os valores da OAB Ponta Grossa.  

Sugere-se evitar dois ou mais patrocinadores de um mesmo 

segmento.  

Permite-se ao patrocinador: 

• inclusão de logo na arte do evento, conforme previso no projeto. 

• montagem de estande, banner, se o evento comportar. 

• distribuição de material publicitário durante o evento.  

Toda a estrutura necessária para montagem dos espaços deverá 

ser solicitada com antecedência, já no projeto de evento. Caso o 

fornecedor deseje trazer estrutura, deverá ser incluído também no 

projeto.    

Não é possível repasse de lista de contatos dos advogados pela 

OAB.  

Não é possível envio de publicidade de terceiros à lista de contatos 

de advogados pelos canais oficiais da OAB.  

Informações sobre questões financeiras como pagamentos, 

repasse de dinheiro, orçamentos, etc, devem ser tratados com a 

Tesouraria da OAB/PG (Simone). 

Alguns produtos demandam reserva e encomenda, por isso é 

importante que seja priorizado o prazo de, pelo menos, 30 dias entre 

a aprovação do projeto e o dia do evento. 
 

Ponta Grossa, março de 2022 

Comissão de Comunicação e Eventos 
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