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Rio de Janeiro, Junho de 2017。 2a Ediea○ ○ Tiragem; 3OOO un

PrOCedimentos judiciais, naO S各O Situac6es in6ditas no cenario politico

brasileiro. Maximas como “ele rouba, maS faz’’se constru壬ram como

admissiveis, numa realidade estatal onde sempre foi pdblico o

favorecimento indevido de agentes que, na func各o de cuidar da It?S

Pdblica, a abandonava, Ou a entregaVa a PeSSOaS que Visavam apenas o
alcance de interesses pr6prios. As revela96es recentes apenas colocam

em evid台ncia uma hist6ria de irresponsabilidade de muitos dos

diversos representantes eleitos pela sociedade, POuCO Ou nada

COmPrOmetidos com valores que constitucionalmente se encontram,

hoje, PrOtegidos ap6s anos de ditadura. Importante observar que

denlincias de praticas ilegais s肴o indicadas em diversos segmentos do

Estado, tendo por autoria desde um simples fiscal at6 o Presidente da

Rep止blica, O que denota que a les乱o ao povo pode partir de

absolutamente todos que o integram, afinal se algu6m 6 corrupto,

houve quem o corrompesse. A pratica pode ser evidenciada desde o

PagamentO de alguns trocados ao policial para liberacao numa blitz, at6
a exig台ncia de milh6es para privifegios em licita車o. Fato e que todos

n6s, enquantO SOCiedade brasileira, PreCisamos nos perguntar qua1 6

nossa contribuicao para construcao de um futuro melhor.

Todos tem responsabilidade pelos valores que sao

COnStruidos, Pela toler含ncia as pr盃ticas ilicitas, Pelo abandono de

grande parcela da populac呑o e, finalmente, Pela reconstrucao. Que

facamos nossa “lavajato’’pessoal, COm uma reVisao de comportamento,

de modo que identifiquemos o que deve ser reparado, maS Para que

POSSamOS viver num pais onde, de fato, PreSerVa-Se a dignidade da

PeSSOa humana, a igualdade e o desenvoIvimento sustentavel. A
OAB/RJ e, COnSequentemente, a OAB Leopoldina se mant6m

COmPrOmetidas com a construcao de um pa壬s democratico de Direito e

nao se furtar肴o a atuar em defesa dos valores que o norteia.

a funcao e a import含ncia da Ordem no contexto

nacional, e nOS mOStra a eXata dimensao da

importancia, tantO do conhecimento, COmO do

COnStante aPrimoramento de advogados e

advogadas para a excelencia no desempenho da

Suafun車o, naluta pela garantia dos direitos e da

justieapara toda a sociedade.
Neste interim, Se faz mister destacar o

trabalho desenvoIvido pela Escola Superior de

Advocacia, PreSente em tOdas as Seccionais do

Pais, e que neSte anO COmemOra O Seu Jubileu de

Prata, COmO aliada e mantenedora dos ideais

dos fundadores da Ordem.

Desde a sua crlaCaO, em 1992, a ESA

tem procurado contribuir de maneira decisiva

Para O aPerfeicoamento t6cnico-PrOfissional
dos advogados, aliando o comprometimento

dos professores que ministram seus cursos com

a constante atualizacao dos mesmos, na busca

das ferramentas mais indicadas para o

enfrentamento das exig台ncias do nosso dia a

dia.

A Era Digita1 6 uma realidade e

Objetivo principal de qualquer advogado que

deseja bem cumprir sua missao. Este tamb6m 6

um dos principais focos da ESA Leopoldina,

COrrOborando o pensamento da ESA de Norte a

Sul do pais.

Como Diretora da ESA Leopoldina,

PrOCurO dar continuidade ao prof王cuo e

responsavel trabalho desenvoIvido pelos meus

antecessores, COm a CerteZa de que, SOmente

COm muito empenho e dedicac急o, POderemos

acompanhar a velocidade das mudancas nas

Normas e Leis do nosso pais.

E a nossa classe tem compreendido

bem esta necessidade de atualizac肴o constante,

POis a procura pelos cursos ministrados na
Leopoldina tem crescido a cada ano, fazendo

COm que O audit6rio, muitas vezes, naO atenda a

demanda dos abnegados advogados.

Parabens ESA! Parab6ns OABRJ por

nos presentear com seu total e irrestrito apoio.
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/ O mes de Marco foi marcado por muitos acontecimentos,

dentre eles diversas atividades programadas pela OAB MULHER

LEOPOLDINA, PreSidida pela Dra. Fatima Lima, em COmemOraeaO aO Mes

da Mulher. Destaque para a Gravacao do programa Mulheres Advogadas

no XXI, meSa redonda: O espaco da mulher na sociedade, realizado no Dia

Intemacional da Mulher, COm a Participa辞o do Soci6logo Arthur Gomes; a

Defensora Publica da Viol全ncia Dom6stica do F6rum da Leopoldina,

Vanessa Gaio; a Psicanalista Kelly Rodrigues, O Juiz da la. Vara de Fam組ia do

F6rum Regional da Leopoldina, Dr. Andr6 Felipe A. da Costa取edinnick, e a

Presidente da Subsecao, T粗ita Menezes do Nascimento. O programa pode

Ser Visto no canal doYbuThbe Mulheres Advogadas no XXI.

No mesmo mes, a Subsee呑o da Leopoldina recebeu o

Desembargador Werson Rego para palestrar no Dia do Consumidor,

Seguindo o lanq;amentO da Cartilha de defesa do Consumidor.

Inaugurando a s6rie de videos debate, O Curta Metragem ``Vista a minha

Pele’’, foi tema de discussao pelo§ Drs. Giselle Santos da Silva, Presidente da

Comissao de Igualdade Racial da Leopoldina, Newton Augusto Cardoso de

Oliveira, Coordenador do Ndcleo de Educacao Continuada da Faculdade

Presbiteriana Mackenzie Rio, Edson Santos, Ex-Ministro da Igualdade

Racial e Deputado Federal e Ana CaroIina, Diretora do Eixo C山tural da

CAARJ. O evento se deu em comemoracao ao Dia Intemacional contra a

Discriminae豆o Racial.

/ No mes de abr組, em COmemOraCaO aOS 70 anos do Est各dio

Ant6nio Mourao Vieira Filho, nO Olaria At脆tico Clube, advogados e

advogadas tiveram a oportunidade de bater uma bola no campo oficial,

SOb a organizac盃o do Dr. Fabio Salle§, Presidente da Comiss呑O de Direito

Desportivo e Diretor de Esportes da OAB LEOPOLDINA. Parab6ns ao

Clube Olaria e sua diretoria, na PeSSOa do Presidente Augusto Pinto

Monteiro, e doVice Presidente Jos6 Pinto Monteiro.

AInda em abril, a OAB Leopoldina recebeu profissiona王s de

diversas ateas e escolas da regiao para a Mesa Redonda tendo como temaA

Conscientizaeao do Autismo: Aprendendo a lidar. Proteeao juridica da

PeSSOa COm deficiencia, COm a PreSenCa da Neurocientista, Dra. Marta
Relvas e da Juiza Dra. Keyla Blanck De Cnop, fundadora da Fundaeao
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戟二　01/事ulho
No parquinho do Olaria At16tico Clube

Rua Bariri, 251 - Olaria/ Das 17has 22h

年嵩器諒認諾葦詣

Presidente

Talita Menezes do Nascimento

Vice-PreSidente Secretario- adjunto

Eurydice Mendes da Silva Sandro Moura Gottgtroy Lopes

Secretario -geral Ttsoureiro

Antonio Gomes da Silva Sergio Eduardo Ferreira Mendes

Ruaしeopoldina Rego, 542 ・ Sala lO4 - Olaria

「七Iefone: 3976・5599 / 256O-2938. E"maiI; leopoIdina@oab申O喝.br

Mundo Azul. O evento foi organizado pelo Coordenador das Comiss6es
′fem各ticas da OAB LEOPOLDINA, e Presidente da Comissao de Direito a

Educa軍o, Dr. Alexandre Relvas.

/ Em Maio, dentre os diversos eventos, Cabe destacar o Cine

Debate: Tdrceirizac肴o, realizado em parceria entre a Comissao de Direito

do廿abalho, PreSidida pelo advogado Jorge Cabo e a Diretoria de C山tura,

dirigida pelo advogado Alexandre Menezes Teixeira Aguhar. Participaram

do evento os advogados LeticiaAidar, Andr6a Cabo e Rodrigo Gamaria.

Junho esta acontecendo, e nO dia Ol foi realizado evento em

ParCeria com o CEJUSC, COm a Participae急o do Dr. Carlos Alberto

Machado (Juiz de Direito), Dra. Talita Menezes (Presidente da OAB

Leopoldina) e Dra. Naura dos Santos Americano (Mediadora Senior do

TJRJ), que Palestrou sobre o tema: “Mediacao de Conflitos: As Diferentes

Habilidades E虹gidas a Frente ao Novo Paradigma’二No dia 20 de junho, em

COmemOraQaO aO Dia do Advogado耽abalhista, Sera realizada palestra

gratuita com o tema“ReformaTrabalhista e seus Impactos’; as 18h, na Sede

da OAB Leopoldina.

Diversos cursos e v各rias atividades gratuitas oferecidas pela

ESA/LEOPOLDINA est肴o em andamento!

Mantenha seu e-mail de cadastro atualizado e curta nossa

fanpage no Facebook!
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Campanha Calor Humano

Promovida pela CAARJ em parceria com as Subse96es da OAB/RJ, Para

arrecadacao de roupas, CObertores e agasalhos. Participe!

Campanha M肴os Dadas

A OAB Leopoldina agradece a empresa Geriatex, Pela doa車o de 200

fraldas geriまtricas e a advocacia Leopoldinense, que juntos

arrecadaram mais de 400 unidades, Para a Associa9呑O de Reabilita碑O

da Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

Participe vocさtamb6m!
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