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II turma da Escola Superior de 
Advocacia dá iníncio às aulas.
pág 2 



2

BAURU
SÃO PAULO

Informativo da 21ª Subseção da OAB Bauru
Sexta-feira, 30 de março de 2018 - Info  n º 1 2018

OAB Bauru promove palestra com Dra. Alice Bianchini
Mais de 200 pessoas participaram do evento que teve como tema a igualdade de gênero

A Doutora em Direito Penal e mes-
tre em Direito Alice Biachini, pales-

trou na OAB Bauru, no dia 16 de março, 
para 250 pessoas sobre “Direitos das 
mulheres: Os caminhos para a igualda-
de”. Um assunto interessante, no qual 
foi explanado dados assustadores, dos 
quais a sociedade precisa ser alerta-
da. Por esse motivo, batemos um papo 
com a Dra. Alice sobre esses direitos, 
que muitas vezes não são adquiridos. 

•	 Vivemos em uma sociedade ma-
chista? Estamos longe de mudar esse 
cenário?
 Infelizmente, pelos últimos re-
latos, ainda precisaremos aguar-
dar 95 anos para atingirmos a real 
igualdade entre homens e mulheres.

•	 Quais	as	mudanças	são	necessá-
rias para que as mulheres possam ser 
mais  respeitadas?
 A única mudança necessária é 
a cultural. Homens e mulheres preci-
sam pensar nas relações entre os se-
xos de maneira a que um não tenha ne-
nhum tipo de privilégios sobre o outro. 

•	 As	mulheres	sentem	medo	de	se	
defender e procurar seus direitos? 

 Sim. uma pesquisa de 2017 feita 
em 24 países, inclusive no  Brasil, infor-
ma que 41% das mulheres brasileiras 
têm medo de lutar pelos seus direitos.

•	 Qual	 a	 finalidade	 da	 Lei	 Maria	
da	Penha?	As	pessoas	têm	dificuldade	
em	entender	seu	real	significado?	Essa	
lei funciona mesmo?
	 As	pessoas	 têm	muita	 dificuldade	
de entender a lei maria da penha, princi-
palmente pelo fato de não conhecer os nú-
meros relativos à violência contra a mu-
lher.	Nosso	país	figura	na	5ª	posição	entre	
os países com maior número de homicí-
dios de mulheres. E aqui vale uma explica-
ção: o número de homicídios não se mede 
pela quantidade de processos judiciais de 
pessoas acusadas de homicídio. O número 
é retirado do sistema de saúde, com base 
no número de cadáveres do sexo feminino 
que tenham morrido de forma violenta. 

•	 “Quem	bate	em	uma	mulher	ma-
chuca a família inteira”. Explique essa 
afirmação.
 Mesmo a criança ou adolescen-
te que não tenha sido vítima direta 
da violência, carrega para a sua vida 
adulta as marcas da violência que pre-
senciou, ou seja, que testemunhou. 

•	 Qual	 amparo	 a	 criança	 tem,	
quando	é	testemunha	de	violência	do-
méstica? 
 Atualmente, temos uma Lei que 
determina a possibilidade de a criança ou 
o adolescente testemunhas de violência 
possam receber medida protetiva, tal qual 
está prevista na Lei maria da Penha. Isso 
é muito importante, pois os juízes podem, 
com as medidas, proteger aquela criança 
ou adolescente da contaminação que o 
ambiente familiar agressivo traz para ela.

•	 Do	 que	 se	 trata	 o	 Ato	 de	 Desa-
gravo do feminismo? 
 A ideia é mostrar os insultos que 
foram dirigidos contra o feminismo, 
mostrando que todas as acusações são 
falsas, tendenciosas e voltadas para des-
constituir a legitimidade de um movi-
mento cuja bandeira sempre foi a busca 
pela igualdade entre homens e mulheres. 

•	 Qual	a	mensagem	que	a	senhora	
deixa	 para	 as	 pessoas	 sobre	 a	 come-
moração	do	Dia	Internacional	da	Mu-
lher”?
 Que busquem saber a origem des-
se dia e com a informação correta enten-
dam que não obstante a mulher gostar de 
ser lembrada no dia 8 de março. Não se 
trata	de	um	dia	de	somente	receber	flores	
e bombons, queremos receber respeito, 
igualdade e liberdade para concretizar-
mos nossos sonhos e aspirações, coisa 
que 45% das mulheres brasileiras enten-
dem que ainda não atingiram, conforme 
pesquisa feita no ano de 2017. O dia 8 de 
março é dia de fazer um balanço sobre a 
igualdade e perceber que, se ainda vamos 
levar 95 anos para atingirmos a igualda-
de entre homens e mulheres no Brasil, 
não temos o que comemorar. Temos é 
que agir, informar sobre o grande fosso 
que ainda separam os direitos conforme 
o nascimento como homem ou como mu-
lher, e, a partir das consciência da abissal 
injustiça, nos unirmos homens e mulhe-
res na alteração de tal quadro. Sejamos a 
mudança que queremos ver no mundo!

ATUALIDADES  O tradicional Torneio 
do	 MEDO	 (Medicina, Enge-
nharia/Arquitetura, Direito e 
Odontologia) abriu as inscri-
ções na segunda-feira, dia 26 
de	março. A competição, será 
realizada no dia 21 de abril no 
Bauru Tênis Clube (BTC).

	 A	21ª	Subseção	da	OAB	
Bauru  conta com a participa-
ção dos advogados, bacharéis, 
promotores, juízes e operado-

res do Direito. As inscrições 
serão feitas na sede da OAB, e 
cada instituição terá o direito 
de 80 inscritos, com o valor de 
R$50,00 cada. Quem partici-
par será contemplado com al-
moço Black Bulls, abadá, cho-
pe, bebidas e um show com a 
banda Doze Cordas.

 O BTC receberá os atle-
tas a partir das 7h30 e estará 
aberto para familiares e ami-

gos torcerem por seu atleta 
favorito. As modalidades dos 
jogos serão: Natação, truco, 
sinuca, tênis de mesa, tênis de 
campo, corrida, futpong, fu-
tebol society, biribol, vôlei de 
areia feminino  masculino e 
xadrez.

Para mais informações
 entrar em contato com 
Nadejda, pelo telefone: 

(14)3227-3636.

Durante o mês de março a OAB Bauru contou com ao apoio do grupo Lions Clube.
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EVENTOS

AGENDA

 A Comissão da Mulher Advogada realizou na última sex-
ta-feira (23) o tradicional Café da Manhã da Mulher Advoga-
da. Mais de 250 advogadas marcaram presença e assistiram 
ao	 desfile	 da	 Provence	 Lingerie,	 além	 de	 terem	 sido	 presente-
adas com brindes de vários apoiadores do evento. “Trabalha-
mos muito para oferecer o melhor café da manhã para nossas 
advogadas. Além de termos a oportunidade de homenage-
ar a Dra. Márcia Negrisoli como advogada destaque de 2017, 
o evento foi de suma importância pra todas nós”, comple-
ta a presidenta da Comissão, Dra. Silvia Regina Rodrigues.

 A Escola Superior de Advocacia – ESA núcleo Bau-
ru, deu início às aulas da sua segunda turma, formada 
por 44 alunos, no dia 23 de março, sexta-feira.  A es-
pecialização leva o tema Advocacia Trabalhista e Pre-
videnciária, com Coordenação Pedagógica da Dra Iva-
ni Bramante e Dra Marlene Pelegrina e Coordenação 
do Núcleo com a Dra Marcia Negrisoli. A carga horária 
é de 450 horas e terá a duração de 4 semestres.  Para 
saber mais, as aulas serão ministradas na Casa de Advo-
cacia de Bauru e acontecerão todas às sextas e sábados. 

 Advogados se reuniram na noite de quarta-feira (28), no 
auditório da OAB Bauru, para um bate-papo repleto de conteúdo 
sobre Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária. O evento 
foi realizado pela Comissão da Jovem Advocacia (CJA). O objetivo 
do	evento	foi	levar	temas	de	interesse	de	jovens	advogados,	a	fim	
de	contribuir	para	o	exercício	da	profissão	e	gestão	de	escritório.
Akira Kobayashi e Fernando Tonelli expuseram, respectivamen-
te,	os	 temas	“Imposto	de	Renda	dos	Profissionais	Autônomos	–	
advogados – e das Sociedades de Fato e suas Deduções” e “Prá-
tica	 de	Contribuição	Previdenciária	 do	Profissional	Autônomo”.

 Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a OAB 
Bauru realizou durante todo o mês de março a campanha “Cuidar 
faz	Bem”,	a	fim	de	ajudar	o	Abrigo	de	Apoio	à	Mulheres	Vítimas	de	
Violência.	Foram	arrecadados	cerca	de	400	itens	de	higiene	pes-
soal como sabonete, creme dental, shampoo, condicionador e ab-
sorvente. A campanha foi realizada pela Comissão de Filantropia, 
presidida pela advogada Dilma Carvalho, com o apoio da Comis-
são da Mulher Advogada, presidida pela advogada Silvia Regina 
Rodrigues	e	teve	o	apoio	do	Lions	Clube	do	Bela	Vista.	Além	da	
arrecadação, o evento contou outras intervenções durante o mês. 

REUNIÃO
DATA:	02/04/2018
HORÁRIO:	19H

PRESIDENTE	COMISSÃO:	
Maximiliano Biem Cunha

COMISSÃO: 
Direito Desportivo

PLANTÃO
DATA:	03/04/2018
HORÁRIO:	19H

PRESIDENTE	COMISSÃO:	
Juliana Regina Cezarino

COMISSÃO: 
Processo e Peticionamento 

eletrônico

PÓS	GRADUAÇÃO
DATA:	06/04/2018
HORÁRIO:	19H

PRESIDENTE	COMISSÃO:	
Marcia R. Negrisoli/ 
Fernanda Polettini

COMISSÃO: 
ESA Bauru

CURSO
DATA: 07/04/2018
HORÁRIO: 9H

PRESIDENTE	COMISSÃO: 
Marcia R. Negrisoli/ 
Fernanda Polettini

COMISSÃO: 
ESA Bauru

OFICINA:	
‘Gestão do Espaço Urbano 

formas menos onerosas ao 
Poder Público para promo-
ver Direitos Sociais com o 

Estatuto da Cidade’

DATA:	04/04/2018

HORÁRIO: 19H

PRESIDENTE	COMISSÃO: 
Ednise Tamarozzi

COMISSÃO: 
Assuntos Comunitários
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ATUALIDADES

 Ação de conscientização para guarda responsável de animais 
domésticos do dia 13/03, com a participação da Comissão de Defesa 

e Proteção Animal.

Palestra realizada na FIB Bauru no dia 08/03 em comemoração ao 
Dia Internacional da Mulher. Presentes: presidentes e representantes 
das Comissões da Mulher Advogada, Filantropia e Jovem Advocacia.

Mediação na OAB do dia 27 entre a Prefeitura Municipal de Bauru e 
o Sindicato dos Servidores Local. Na foto: membros representantes 
da municipalidade dos trabalhadores, do sindicato e integrantes da 

comissão de conciliação, mediação e arbitragem.

Reunião do dia 23/03, no Fórum da Justiça do Trabalho de Bauru para 
prestígio e apoio ao projeto CONCILIARR (Conciliação em Recursos de Revista). 

O projeto trata da iniciativa da Vice-Presidência Judicial do TRT 15 em criar 
mutirão com realizações periódicas e itinerante por toda a circunscrições regio-

nais do tribunal com o intuito de fomentar o acordo entre as partes nesta fase 
recursal, e quando da sua impossibilidade realizar a imediata analise da 

admissibilidade ou não do recurso impetrado, tornando mais célere o 
andamento dos feitos.

Ver	mais	em	www.facebook.com/oabbauru21/
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Reunião da Comissão de Direitos Humanos em 21/03.
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