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Rio de Janeiro, Janeiro de 2018。 3a管diea○ ○ Tiragem: 2OOO un

Poder Judicialio colapsado. Fato 6 que a crise do Estado do Rio de

Janeiro atinge os T胎s Poderes, Prejudicando a gestao dos recursos

Pdblicos e os respectivos servicos. AI6m dos problemas estruturais,

que desfavorecem a adequada prestacao jurisdicional, na Seara
trabalhista, tOda nacao assiste a construc肴o de novos parametros

normativos, que COnflitam com os valores constitucionais. Not6rio o

momento de transi9aO Pelo qual passa o pais e a pr6pria advocacia,

/‾「⊥e POSSui a missao de superar os desafios impostos pela realidade

血ca que se apresenta, PerSistindo na correta aplicacao do Direito e

na constante busca da realizae肴o da Justica. A 58a. Subsec肴o da Ordem

dos Advogados do Brasil - RJ, Subse印o Leopoldina, Vem

empenhando esforeos para munir a advocacia leopoldinense dos

A OAB e a instituicao do advogado e da advogada, eXistente

em funeao do advogado e da advogada; e COmPOSta POr advogados e

advogadas, e tem COmO Principal objetivo a preservacao dos valores da

advocacia, POis, S6 atrav6s destes, e POSS壬vel garantir a sociedade a

PrOteC肴O do Estado Democr各tico de Direito. Conforme leciona Sobral

Pinto, “a advocacia n各o e profissao para covardes’’, e 6 com coragem que

ao Iongo dos血timos anos, a OAB/RJ vem ampIiando sua atua辞o, naO

Se reStringindo ao 6rgao de classe fiscalizador da correta postura 6tica,

COmO de fato o 6, maS tamb6m na soma de esforeos para constru確o de

melhores condie6es da atua辞o profissional, Criando espaeos de

trabalho e facilitac急o de locomo9aO, de modo que o exercicio da

advocacia, Submetido a tantas agruras, Pela constante luta pelo Direito,

tenha na instituicao respaldo, aCOlhida e prote9aO. Preservar a

advocacia 6 preservar a sociedade. Esse 6 o trabalho que temos feito.

Este 6 o trabalho que continuaremos a fazer em 2018.

Sem a advocacia, NÅo HÅJUSTIq聾

instrumentos necessarios ao exercicio da profissao, atraV6s da

CaPaCitacao continuada e da intransigente proteeao as prerrogativas,

Principais diretrizes, que nOrteiam a atua碑O desta instituic各o.No ano

de 2017, a OAB Leopoldina realizou cursos e palestras, fomentando o

debate sobre temas juridicos de grande relev含ncia; inclusive com

abordagem pratica, diferenciada, dirigida a Jovem Advocacia, que

inicia sua profissao em copjunturas sociais t各o duras. Ainda, foi

incans各vel na defesa das prerrogativas da advocacia, buscando a

SOlu辞o pac綿ca dos conflitos, SOb a premissa que advogados (as);

magistrados (as) ; Serventuarios (as), e dema王s pessoas que participam

da atua碑O jurisdicional, tOdos devem agir motivados pelos valores

COnStitucionais, visando a proteeao dos direitos daqueles que se

Servem dajurisdie各o. As dificuldades sao reais, POrem naO POSSuem a

forea capaz de abalar o compromisso daqueles que servem a Ordem.

Advogados, aprOveitem a parceria com o co重Ⅳe血o do Mdlo Te血s Clube e Olaria A皿6tico Clube,

maiores infoma95es peIo telefone: 3976-5599. Mantenha seu e-mail:de cadastro a血alizado!



/ Primeira reuniao da comiss肴o de

igualdade racial da Leopoldina.

/ Instalacao da maquina de ca掩expresso

nasala da OAB no船rum da Leopoldina.

/ Inauguracao da sala Daniel Edde na Sede

da OAB / Leopoldina

/　Parcerias firmadas entre a

OAB /Leopoldina com Olaria at16tico Clube

e o MelloTさnis Clube.

/ Entrega das mochilas da campanha

maos dadas volta as aulas, Para instituieao

OCA.

/ Ca脆da manha em homenagem a

mulher, na Sala da OAB no F6rum da

Leopoldina.

/ Curso de Peticionamento Eletr∂nico. As

alterac6es do CPC de 2015 no processo

eletr6nico, COm a PrOf. Ana Amelia

Secretaria, Adjunta da OAB I Seccional.
/ Gravacao do programa Mulheres

Advogadas no XXI, meSa redonda: O

ESRACO DA MULHER NA SOCIEDADE.
/ Coaching para carreira, COm a

Palestrante SoI Bagdadi - PrOfissional

Coaching e jomalista.

/ Palestra Direito do consumidor em

debate, COm O Palestrante Dr.

Desembargador Werson Rego e
laneamento da Cartilha de Defesa do

Consumidor.

/ Lancamento da Cartilha de Prerrogativa

na OAB / Leopoldina distribuieao no F6rum

realizada pela Comiss呑o de Prerrogativa.

/ lO Cine Debate com o創me`` Vista a

minhaPele”.

/ Lancamento da campanha

OAB/Leopoldina e TJ de MÅos DADAS

Para arreCadaeao de fraldas geriatricas

Para OS POliciais com deficiencia devido

acidente no exercicio da profissao.

/ Futebol feminino e masculino e

COnfi’atemizaeao, em COmemOraeaO dos 70

anos do campo do OlariaAt16tico Clube.

/ OAB/Leopoldina Recebe Certificado

COmO uma das prlmelraS Subsec∂es a

Pa血cipardo projeto Dose de apoio.
/ Canpanha de vacina碕O COntra a gripe

HINl.
/ Participacao do coral da Leopoldina no

encontro§ dos corais de subsee6es na

CAARJ.

/ Mesa Redonda, Para COnSCientizac急o do

Autismo: Aprendendo a lidar. Proteeao

juridica da pessoa com deficiencia.
/ Entreatos Juridico. T6cnicas teatrais

aplicadas ao direito.
/ Cine debate: terCeiriza?aO.

/ Stand DP- O Causos Juridico, COm OAtor

Carlos Rodrigues.

/ Ca駕com a presidente em comemora碑o

ao dia das m各es.

/ Palestra Reforma Trabalhista e seus

Impactos.

/ Participacao da Presidente da Subsee各o

T址ita Menezes na palestra do CEJUSC ``

Pratica colaborativa no direito de famflia,

ministrada pela Dra. Olivia Furts.

/ Curso de inclus肴o digital.

/ Arraia da Leopoldina, realizado no Olaria

At16tico Clube.

/ Peca de teatro: O Saltimbancos, OS

mdsicos Bremen.

/ Palestra: Igualdade de Generos, em

COmemOraCaO aO Dia Intemacional da

Mulher Negra Latino-Americana e
Caribenh, COm a Palestrante Dra.

Desembargadora Ivone Caitano.

/ Palestras comemorativas ao M畠S DA

ADVO CACRA

/ Jantar dos advogados da subsecao em

COmemOraeaO aO M含S DAADVOCACIA.

/ Inauguracao do Projeto Wi-Fi no F6rum

Regional da Leopoldina

/ Inaugurac肴o daTbnda da GAARJ na Praea

do払P賞

/ A OABILeopoldina recebe a premiacao

de 30 lugar na campanha Calor Humano,

PrOmOVida pela CAARJ.
/ Aula de Yoga e meditaeao como

instrumento s de auto conhecimento.

/ Semana juridica, PrOmOVida pela

Comissao OAB /Jovem

/ Aula Inaugural do Centro de Pesquisas e

Estudo de Direito Processual

/ Semana Juridica, PrOmOVida pela

Comissao de Direito de Familia

/ Noite Literaria em comemoraeao aos 13l

anos da Leopoldina

/ Exposicao Outubro Rosa, nO F6rum da

Leopoldina, COm O tema:“PREVENGÅo E

S UPERAqÅ0 ”

/ Curso de Prerrogativa, PrOmOVido em

parceria entre as Comiss6es (〈

Prerrogativa da OAB/RJ¥e

OAB/Leopoldina.

/ Campanha: Novembro Azul

/ comemoraeao de Final de ano, COm a

reuniao da advocacia leopoldinense.

/ OAB Leopoldina realizou parceria com o

estacionamento para os advogados e

estagiario s.

/ Realizado convenio com com6rcio na

re密着o.

/ A16m de outras diversas campanhas;

Palestras realizadas pelas comiss6es
tematicas e cursos promovidos pela ESA

Le op oldina.
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