
COLUNA SOCIALSOCIAL

AS  COMENTADAS

  Enquete Voz daEnquete Voz da
Bahia: "Qual será aBahia: "Qual será a
música do Carnavalmúsica do Carnaval
2016?"2016?"

  Após post doApós post do
prefeito de S. A. deprefeito de S. A. de
Jesus em redeJesus em rede
social,  vereadorsocial,  vereador
rebate: "Não haverárebate: "Não haverá
concurso antes dasconcurso antes das
eleições"eleições"

  Reservado,Reservado,
comandante do 14ºcomandante do 14º
BPM disse BPM disse respeitarrespeitar
opinião, mas asopinião, mas as
declarações dedeclarações de
Suzart estão emSuzart estão em
desacordo as Leisdesacordo as Leis

  Deputado lamentaDeputado lamenta
que prefeitura de S.que prefeitura de S.
A. de Jesus podeA. de Jesus pode
está perdendo R$está perdendo R$
14 milhões para14 milhões para
saúdesaúde

  Sobre as críticas aoSobre as críticas ao
prefeito de SAJ,prefeito de SAJ,
Aguiar diz: “SeAguiar diz: “Se
quisesse ter umquisesse ter um
cargo, ficaria e diziacargo, ficaria e dizia
amém àsamém às
barbeiragens debarbeiragens de
HumbertoHumberto

   

Localizar  BuscarBuscar

B O A  N O I T E  B O A  N O I T E  , SEXTA-FEIRA, 29/01/2016

10 amigos curtiram isso

Voz da Ba…
49 mil curtidas

Curtir PáginaCurtir Página

Seguir @vozdabahia

REFLEXÃO: TREM DA VIDA
OUVIR ÁUDIO:

Veja maisVeja mais

BLOG
Ordem lança campanha “Mais Mulheres na OAB” paraOrdem lança campanha “Mais Mulheres na OAB” para
estimular ingresso de advogadasestimular ingresso de advogadas

14/09/2015 13:49 

A seccional baiana da Ordem dos Advogados do Brasil

(OAB-BA) lançou, na semana passada, a campanha “Mais

Mulheres na OAB”, criada para estimular o ingresso de

advogadas na entidade. O lançamento aconteceu na 1ª

Conferência Estadual da Mulher Advogada, em

Salvador. Para a presidente da Comissão de Proteção aos

Direitos da Mulher, Andrea Marques, a campanha ajudará a estimular a mulher a

ocupar espaços de poder na OAB: "Atualmente, já somos metade dos advogados

que existem no Brasil. Mas isso não tem um espelho na administração da Ordem.

Então o que a gente quer é que haja, também, o empoderamento da mulher nas

seccionais, para que elas se interessem mais pela Ordem e pela tão sonhada

profissão", afirmou. “Estamos muito satisfeitos com a realização desse evento, que

é um reconhecimento da seccional à importância da participação feminina na OAB

e à necessidade de se discutir com a mulher sua realidade na advocacia. Nossa

gestão sempre teve grande participação das advogadas, mas queremos mais e, por

isso, lançamos, hoje, a campanha 'Mais Mulheres na OAB', para incentivar a

participação feminina na entidade", disse o presidente da OAB-BA, Luiz Viana

Queiroz. 
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Ainda na conferência, foi realizada uma homenagem ao centenário da defensora do

feminismo Ana Montenegro, com apresentação de parte do documentário que está

sendo feito pelo cineasta Jairo Eleodoro, dedicado à vida da jornalista, e entrega de

placa às filhas Sara e Sandra Montenegro. 

Também foram desenvolvidos painéis que levantaram a discussão de paradigmas

enfrentados pela mulher na advocacia, entre eles, "Discriminação de gênero e raça

no Poder Judiciário". À frente do debate, a presidente da Comissão Especial de

Promoção da Igualdade Racial, Dandara Pinho, ressaltou a existência de

preconceito nas instituições jurídicas: "Existe discriminação institucional de raça e

de gênero na advocacia. Somos maioria dos cadastrados na OAB, mas minoria nos

cargos de gestão", afirmou Dandara, que fez questão de destacar que não prega

política de segregação: "Lutamos pela união da mulher, mesmo que a nossa

comissão esteja representando a mulher negra", disse. 

Outros painéis de destaque foram "Advocacia, carreira e auto-estima", ministrado

pelo life coaching Cristiano Saback, que falou sobre empreendedorismo da

formação, medo, ansiedade e depressão como sabotadores de habilidades, e "Os

desafios da advogada criminalista na contemporaneidade", ministrado pelas

advogadas criminalistas Ilana Martins e Liz Rocha: "O grande desafio feminino na

advocacia criminal é o próprio machismo da mulher. Temos que mudar a realidade

e acabar com o preconceito que nos foi passado culturalmente", frisou Ilana.
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ENQUETE 

Para você, qual dessasPara você, qual dessas
músicas será eleita omúsicas será eleita o
sucesso deste Carnaval desucesso deste Carnaval de
Salvador?Salvador?

 Aquele 1% - Wesley Safadão

 Bota a Cara no Sol - É o

Tchan
 Cidade da Música - Daniela

Mercury
 Corazón - Claudia Leitte

 Daquele Jeito - Harmonia do

Samba
 Deboche - Léo Santana

 Depois de Nós é Nós de Novo

- Igor Kannário
 Descidinha - Babado Novo

 Devagarinho - Parangolé

 Metralhadora - Banda

Vingadora
 Minha Deusa (Cabelo de

Chapinha) - Bell Marques
 O Farol - Ivete Sangalo

 Pai Aqui Não Vê Bicho Com

Nada - Edcity
 Pega Pega - Psirico

votarvotar  parcialparcial

GALERIA DE FOTOS 

 Tayrone Privilege em
Santo Antonio de
Jesus

 14º Batalhão de Polícia
Militar graduou 23
novos Sargentos em
Santo Antonio de
Jesus

 Festa do Tio Zé em
Santo Antonio de
Jesus
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REFLITA 

"Ainda que eu andasse
pelo vale da sombra da
morte, não temeria mal
algum, porque tu estás
comigo; a tua vara e o
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teu cajado me consolam.
Preparas uma mesa

perante mim na
presença dos meus

inimigos, unges a minha
cabeça com óleo, o meu

cálice transborda.
Certamente que a

bondade e a misericórdia
me seguirão todos os
dias da minha vida; e
habitarei na casa do

Senhor por longos dias."
Salmos 23:4-6
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