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RELATÓRIO ANUAL
DATA: 18/12/2020

Comissão: Comissão Especial de Relação Institucional com o Rotary
Club
Presidente: Amanda Castrequini Simão
Primeiramente, gostaria de novamente agradecer a Diretoria
pela confiança depositada em mim, para presidir esta Comissão.
Sendo a minha primeira vez como presidente de uma Comissão
Estadual, e ao mesmo tempo de uma Comissão Municipal, tive um
pouco de dificuldade de conciliar as atividades da OAB, junto com os
compromissos pessoais, profissionais e perante a Família Rotária.
Foi um ano atípico, em que devido a pandemia, tive que
trabalhar triplicado. Aproveitei a oportunidade de suspensão de alguns
eventos presenciais, para focar nos estudos, especialmente diante
uma Bolsa de Mestrado que estou prestando junto ao Rotary,
relacionada a prevenção e resolução de conflitos internacionais.
Fiquei em um período de introspecção, mas ao mesmo tempo
não estava parada e inativa. As atividades presenciais e os
intercâmbios de jovens do Rotary foram suspensas no ano de 2020,
até 2021, não havendo previsão de retorno normal das atividades.
Neste período de pandemia, iniciamos um projeto dentro da
Família Rotária, para fundar a Associação Alumni Rotex no Distrito
4510, que é uma organização formada pelos ex-intercambistas do
Rotary, que completaram com sucesso o intercâmbio de jovens. O
objetivo do grupo é promover a paz mundial e o bom relacionamento
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internacional, através do respeito e a compreensão das diferentes
culturas existentes na nossa sociedade. O foco do trabalho está
voltado nos inbounds ( jovens estrangeiros que chegam no Brasil),
outbounds (jovens brasileiros que irão fazer o intercâmbio e
representar o Brasil) e rebounds (brasileiros que fizeram o intercâmbio
e retornaram para o Brasil).
O grupo existe há mais de 10 anos no Distrito 4510, e eu fui uma
das fundadoras, mas nunca foi formalizado no Rotary. Portanto, nosso
objetivo é formalizar esta Associação na família rotária, no nosso
Distrito, com o apoio do Rotary Internacional, Rotaract e Rotex. Nós
aproveitamos este ano, para organizar internamente o grupo, fazer o
Estatuto, selecionar e estruturar os novos membros, se conectar com
pessoas chaves, e organizar alguns projetos sociais e culturais.
No D. 4510, o Rotex teve alguns problemas com o atual
Chairman do YEP (Youth Exchange Program) do Distrito 4510,
Gustavo Peixoto, que de maneira autoritária, não respeitou um
posicionamento e votação interna do grupo. Devido a isso, a relação
com o Rotary deu uma estremecida, mas conseguimos defender o
posicionamento do Rotex, e continuar os trabalhos para formalização
desta Associação, com apoio de outros membros. A fundação estava
prevista para ocorrer em julho de 2021, com a troca dos Chairmans,
na gestão do Marco Campanucci e Carlos Biella, porém devido a
Pandemia não sabemos se vamos conseguir fundar nesta data.
O grupo do Rotex, também iniciou dois projetos sociais, focados
na área ambiental, um relacionado a conscientização da população
com relação aos lixos e cigarros descartados nas ruas, praças e
praias; o outro focado no plantio de árvores. Eles estão buscando
apoio, para expandir este projeto no nosso Estado.
Com a fundação da Associação Rotex, pretendo aproximar o
intercâmbio cultural do Rotary com a Ordem dos Advogados
Brasileiros; onde ambas as instituições poderão, de alguma forma,
agregar valor uma à outra, em prol da nossa sociedade e em prol da
formação de jovens e líderes internacionais.
Além disso, este ano participei de reuniões com pessoas de
diversos países, que fazem parte da Família Rotária. Participei de
reuniões on-line com Rotarianos, Rotaracts, Rotex e membros do
Mediators Beyond Borders Internacional (MBBI).

OAB São Paulo

Sistema da Gestão da Qualidade

O MBBI é uma instituição internacional, parceira do Rotary, de
mediadores ao redor do mundo, focada para resolução e prevenção
de conflitos globais, com a finalidade de promover a paz mundial. Vale
a pena conhecer e tentarmos aproximar algumas atividades desta
instituição com a OAB/SP. (https://mediatorsbeyondborders.org/)
Como advogados, e mediadores de conflitos, acredito que podemos
tentar trazer algumas palestras on-line, de estrangeiros, e ajudar a
formar mais mediadores no nosso território. Precisamos estudar algo
nesse sentido; não tenho nada concreto ainda.
Este ano também, convidei e selecionei algumas pessoas para
participarem da Comissão Estadual, de diferentes cidades. Alguns
nomes já foram aprovados pela Diretoria da OAB/SP, porém alguns
nomes ainda estão pendentes de aprovação. Gostaria de aproveitar a
oportunidade deste relatório, para averiguar se poderiam aprovar as
indicações dos nomes do Dr. Danilo Deo e Dra. Letícia Monitcheley,
com a finalidade de iniciarmos nossas reuniões on-lines para o ano
que vem. Estas pessoas que estão pendentes de aprovação, são
jovens advogados que tem bastante influência dentro da Família
Rotária, visto que são RDR do Distrito 4510. (RDR = Representante
Distrital).
Por fim, conforme mencionei acima, aproveitei este ano, para
focar na candidatura da Bolsa de Mestrado da Paz, na família Rotária,
com a finalidade de aprofundar os meus estudos de prevenção e
resolução de conflitos internacionais na Universidade de Bradford, na
Inglaterra, ou na Universidade de Queensland, na Austrália.
Em novembro, recebi um e-mail do Rotary Internacional, e estou
na final; fiquei selecionada como alternate candidate, na Universidade
de Bradford, e só saberei o resultado definitivo em maio de 2021.
Tenho uma prova importantíssima em janeiro de 2021, então até lá
estarei um pouco off.
Sem mais, gostaria de desejar aos diretores e colaboradores da
OAB/SP, um Feliz Natal e um próspero ano novo. Em caso de
eventuais dúvidas, não hesitem em me chamar.
Atenciosamente,
Amanda Castrequini Simão
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Eventos realizados pela Comissão: Não teve;
Eventos que a Comissão Representou a OAB-SP: Eu representei a OAB/SP,
nos eventos do Rotary, Rotaract, Rotex e Mediators Beyond Borders
Internacional (https://mediatorsbeyondborders.org/)
Reuniões das Comissões: Não teve, pois estamos aguardando a aprovação
da Diretoria de alguns nomes sugeridos pela Comissão, para iniciarmos as
reuniões mensais;
Cartilhas: Não teve;
Projetos: Apoio nos projetos da Associação Alumni Rotex Distrito 4510;
Processos em Andamento: Não teve;
Outros Assuntos: Bolsa de Mestrado da Paz, na Universidade de Bradford,
pendente de aprovação;
São Paulo (SP), 18 de dezembro de 2020.
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