30 DE MARÇO
REUNIÃO DA COMISSÃO DE DIREITOS INFANTOJUVENIS DA OAB SP

Estavam presentes: Bárbara, Diego, Ingrid, Thaís, Thiago.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
● Ingrid fará levantamento sobre ações e honorários relacionados a infância e
adolescência na área trabalhista
● Barbara e Michele farão contato com DPESP para apurar procedimentos
● Diego falará com comissões de família e adoção para apurar ações e honorários
relacionados a infância e adolescência na área
● Thiago falará com presidente de sua subseção, em Piracaia, para identificar boas
práticas
● Thaís fará levantamento junto a outras seccionais
● Thaís enviará email a esse grupo e Denise será copiada para conhecimento
● PRAZO: 13 de abril

COORDENADORIA DE TRABALHO INFANTIL
● Ingrid está construindo coordenadoria e indicou Thiago, com atuação na área de
direito da criança e direito constitucional; Gabriela, da Comissão de Direito do
Trabalho e doutoranda na FDUSP com pesquisa em trabalho infantil; e Daniela,
advogada trabalhista de Presidente Prudente e membro de grupo de estudos
temáticos da Sanfran
● Ingrid está organizando perfil da coordenadoria, com mini cv dos membros,
diretrizes de atuação, e nome [coordenadoria sobre trabalho infantil e proteção
ao trabalho do adolescente]
● Contou da oportunidade de desenvolvimento de cartilha temática em parceria
com comissão de direito do trabalho

● Ingrid formalizará o nome da coordenadoria e indicará relação de órgãos a serem
comunicados.
● PRAZO: 13 de abril

COODENADORIA SOBRE JUSTIÇA JUVENIL
● Retomar com Mayara, Ana e Mari sobre interesse na formação de coordenadoria
de justiça juvenil.

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA COMISSÃO
● Fanpages no instagram e facebook foram criadas para divulgar a comissão em
2019, no entanto, ambas estão paradas
● Ana Torezan indicou pessoa da área de comunicação para consultoria no tema
● Barbara se disponibilizou a cuidar das fanpages nesse meio tempo, para tanto,
irá propor fluxo de aprovação de conteúdos, template para publicações redes
sociais, proposta de frequência de publicações
● Thiago destacou a importância de destacar responsáveis temáticos e irá sugerir
essa divisão junto a Barbara
● Um dos primeiros temas destacados como relevantes foi a pandemia e o impacto
em crianças e adolescentes. Thaís enviará um compilado de notícias a partir de
seu trabalho no Instituto Alana.
● PRAZO: 3 de abril

PRODUÇÃO DE VÍDEOS EM PARCERIA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO,
PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA
● Ana Freitas está com um projeto de pequenos vídeos temáticos sobre direitos da
criança e adolescentes
● Thaís e Diego foram chamados a fazer tais vídeos, convite se estenderá a
membros da comissão

● Bárbara entrará em contato com Ana para montar proposta de cronograma,
temas e palestrantes dos vídeos, bem como para receber instruções para
gravação de vídeo
● PRAZO: 3 de abril

2º

CONGRESSO

ESTADUAL

DOS

DIREITOS

DA

CRIANÇA

E

ADOLESCENTE DA OAB/SP: AVANÇOS E RETROCESSOS NOS 30 ANOS DO
ECA
● Como conversado na última reunião, congresso será realizado numa parceria
entre a Comissão de Direitos Infantojuvenis e a Comissão de graduação, pós
graduação e pesquisa
● O curso fomentará a produção acadêmica, a partir da chamada de artigos para
graduandos e recém graduados. Ana preparou uma minuta da chama, Diego e
Thaís contribuíram e validaram. A chamada será divulgada em abril, com prazo
de inscrição de 22 de abril a 1 de junho.

PRÓXIMA REUNIÃO
● 13

de

abril,

às

18h,

no

https://meet.google.com/xjq-fibe-iuj

mesmo

link

do

google

meet:

