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No mês de Julho ocorreu a reunião de Comissões 
da OAB/RJ  LEOPOLDINA. Foram dadas as boas 
vindas ao novo Coordenador de Comissões:  Dr. 
Aléssio de Jesus Cazumbá. A OAB/RJ LEOPOLDINA 
agradece ao colega por aceitar o desafio deste 
trabalho e deseja sucesso nesta nova empreitada.  
 

 

Ocorreu do dia 06 a 10 de Julho a  I Semana da 
Diversidade da OAB Leopoldina , um evento em 
Comemoração ao Mês do Orgulho LGBTI+ 
(Junho) , foi um evento virtual promovido pela 
Comissão de Diversidade Sexual  e de Gênero,   
que teve vários palestrantes abordando diversos 
temas. 

 



  

No dia 23/07 tiivemos o Simpósio Virtual em 
Comemoração ao Dia da Mulher Negra e 
Caribenha. O evento contou com  5 palestrantes 
e foi transmitido pela plataforma virtual MEET. 
O evento foi  uma parceria da Diretoria de 
Mulheres (Dra. Giselle Santos), e da Comissão de 
Igualdade Racial da OAB Leopoldina (Dr. Aléssio 
de Jesus Cazumbá). 
 

A OAB/RJ Leopoldina  lançou  neste mês o canal 
no  Youtube. 
 
O 1º vídeo passa um recado de força esperança, 
nesse momento de pandemia e quarentena 
estamos tentando nos reinventar , para nos 
mantermos ativos, passar informação e 
conhecimento. 
 
Inscreva-se no nosso canal : OAB RJ Leopoldina. 
 



Lives em Julho 



________________________________________________________________________________ 
Maiores informações: 3976-5599 / 2560-2938 - E-mail: leopoldina@oabrj.org.br 
Visite nossa página no Facebook: OAB/RJ – Leopoldina e nosso  Instagram: @oabrjleopoldina  
Site: https://oableopoldina.org.br  e Youtube:  https://www.youtube.com/oabrjleopoldina 
Endereço: Rua Leopoldina Rego, nº 542/104, Olaria, Rio de Janeiro/RJ 

TERÇAS VIRTUAIS em Julho 

Neste período de pandemia, a OAB LEOPOLDINA está com suas atividades 
parciais em andamento, procurando atender às necessidades da advocacia, 
observando as normas de segurança para prevenção do COVID-19, esperando 
que este momento passe e que, em breve, possamos estar todos juntos. 
Enquanto isso, estimamos que a advocacia leopoldinense esteja bem, 
superando as dificuldades de hoje, juntamente com suas famílias. Que Deus 
esteja com todos e todas. Contem com a OAB LEOPOLDINA. Vai ficar tudo bem. 
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