
Ofício-16" uhseção OAB / ES n° 006/2020 

\ o 1·::-:cckntíssimo , cnhor, 

\Jt iÍSI() J.Iríl , 

Iúna-E,', 11 de março de 2020 

J>rc..; IJcn rc da Caixa Jc . \ ssistência dos dvogados do E spíriro , amo . 

. \ ssunru: Auxílio financeiro para Advogados(as) que foram atingidos p elas fortes chuvas 

na Com a r<.: a d e I úna - ES. 

I :."\"lllfJ. J 1:. PreJidente, 

Como de conhecimen to de V. Excelência, que no final do mês de janeiro do 

cnrn.:n rc anc1, o 1unicípio de Iúna, bem como de toda a região da qual faz parrc desta ubseção, 

lt 1ram ,wng1dos po r forres chuvas, causando inúmeros prejuízos à classe. 

Desse modo, o ' ecretário Geral, Or. Robcrt Lopes l\ lachado es teve na Comarca 

fa;.-cnJo uma visi ta "in /oal' para verificar as reais condições que os Aclvogados(as) vem 

cn fn:ntandu desde lá para cá, ocasionando diversos prejuízos aos seus escritórios, como perda 

Jc móveis, computado res, impressoras, material de impressão, erc., com isso, não tem como, 

• , ... ,1 s; mesmos( as) excrcc:r suas ati,·idades com presteza c satis fação aos seus cliemes. 

\:esse passo, a fun de que a 16• ubsc:çào possa realizar o referido even to, é de 

crucial importância o auxilio financeiro da Cai.xa de Assistência dos Advogados do Espírito 

."an1o, <.JUC, somente assim, estará v-iabilizada a celebração dos festejos em ho menagem aos 

tllh-ngaJ os t ]UC inregram essa Subseção . 

."cndo o que cumpre por o ra, rccoloco a 16• subseção à disposição Ja Caixa de 

\ -.~ I s rl:ncia Jos . \dvogaJos J o Espírito Santo para quaisquer comribuiçõcs c1uc entendam 

pcnincnlc c, oporrunamenre, rea firmo os votos de elevada estima c distin ta consideração. 

CH'RISTlAN H EN RIQU E ES 

P RE IDE TE 0 :\ 16• SUB. EÇ1\0 0:\ Or\B/E 

Rua Galanr R.Io'>, 280, Centro, Túna/ ES, CEP: 29390-000 
T elefnne: (28) 3545- 1869 


