Ata da Sexta Reunião da Comissão do Pacto Global da OAB/PR
09 de setembro de 2019

Membros presentes na reunião: Jaqueline Lobo da Rosa, Luciane Maria Trippia,
Camila Kososki Lucchese, Amanda Carolina Buttendorff Beckers, Carmem Iris Parellada
Nicolodi, Caroline Amadori Cavet, Caroline Araujo Brunetto, Carmem Iris Parellada
Nicolodi, Fernando O. Cabral Barrionuevo, Giulia Fontana Bolzani, Izabella Cristina
Alonso Soares, Louise Rocha Raymundo, Luiza Araújo Furiatti, Maria da Gloria Colucci,
Mariana Cavallin, Thalita Carolina Figueiredo de Souza, Thiago Assunção e Victor Hugo
Baluta.

(1) Apresentação de Convidada: A Dra. Carmem Iris Nicolotti, membro desta
Comissão, apresentou a palestra intitulada “Moda e o Pacto Global”, trazendo
reflexões sobre consumo consciente e responsável e a sustentabilidade nas cadeias de
produção.
(2) Prorrogação do prazo para entrega do artigo para o livro: A Presidente informou
que o prazo para o envio de artigos para o livro do Pacto Global e ODS foi prorrogado
para 15/09/19.
(3) Próximos palestrantes: O Dr. Thiago Assunção sugeriu a participação do Youth
Action Hubs, tendo em vista a relação do trabalho do grupo com a promoção dos ODS
entre os jovens. As próximas palestrantes serão Izabella Alonso e Louise Raymundo, a
confirmar a ordem.
(4) Reuniões Abertas com Outras Comissões: A Dra. Izabella Alonso informou que a
Comissão foi convidada pela Comissão de Compliance da OAB/PR para realizar uma
Reunião aberta, onde será discutido o alinhamento do Compliance com os ODS. A
reunião terá a participação de André Kalil e Leticia Sugai, e a proposta é que seja uma
conversa não jurídica. A data prevista é a primeira segunda-feira de novembro, às
17h00min, na sede da OAB.
(5) Visitas às subseções: A Presidente comentou sobre a visita da Comissão à Subseção
de São José dos Pinhais para apresentar o Guia de Práticas Sustentáveis na Advocacia e
o Pacto Global, no dia 20/08/19. Ainda, informou que a ideia é comparecer em todas
as subseções.
(6) Projeto de resíduos sólidos: Luiza Furiatti informou que a Comissão de Direito
Ambiental nos convidou para participar de um projeto que visa transformar a OAB do
Paraná na primeira Seccional 100% Sustentável, com lixo zero, compostagem, energia
solar, entre outros. A nossa Comissão irá contribuir com a inserção dos ODS nesta
sistemática.
(7) Entrevistas na rádio educativa: A Vice-Presidente Luciane Trippia realizou neste dia
uma entrevista na Rádio Educativa, no programa Justiça Para Todos, com o tema “A
mulher negra no ambiente do trabalho”, destacando o ODS 5 e o ODS 10. A Presidente

reiterou que todos os membros podem participar, para falar de temas relacionados
com os ODS e o Pacto Global. Novos membros demonstraram interesse em participar.
(8) Congresso Sesi ODS: A Presidente informou que houve a realização do Congresso
Sesi ODS, tendo a Comissão sido representada pela Vice-Presidente Luciane Trippia. A
Presidente contou que participou como jurada neste ano e relembrou nossa
participação no ano passado, com a Cartilha sobre o Pacto Global, oportunidade em
que a OAB/PR foi agraciada com o Selo SESI. No ano que vem, poderemos concorrer
com o Guia de Práticas Sustentáveis na Advocacia, que foi elaborado este ano
juntamente com a Comissão de Direito Ambiental.
(9) Concurso de fotografias: Carmem Nicolotti reiterou o convite para que todos
participem do concurso de fotografias deste ano, com o tema relacionado aos ODS,
bem como para que compareçam à Bienal Internacional.
(10) Empregabilidade do Advogado com Deficiência: A Presidente mostrou aos
demais membros o belo trabalho que a OAB/PR vem realizando, através da Comissão
dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Está sendo encaminhado a todos os escritórios
um material explicativo, a fim de incentivar que os mesmos deem oportunidade de
emprego aos advogados portadores de deficiência. Tal ação vem de acordo com os
princípios do Pacto Global, bem como dos ODS.
(11) Campanha de recolhimento de cápsulas de café: Thalita Carolina Figueiredo de
Souza lembrou a todos os membros da campanha de recolhimento de cápsulas de
café, as quais são utilizadas pela Escola de Samba para a criação de fantasias
sustentáveis para o Carnaval.
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