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A OAB Leopoldina retomou suas atividades no 
dia 2 de junho, de forma gradativa, reiniciando 
de maneira limitada; ou seja, com capacidade 
reduzida e em horário especial: das 10h00 às 
14h00, respeitando os protocolos sanitários e de 
medicina do trabalho. 
Para garantir o bem estar e saúde dos 
funcionários e inscritos, a Subseção Leopoldina 
tomou uma série de medidas de segurança para 
combater o vírus COVID-19. 
Logo na porta de entrada, encontra-se um aviso 
onde deixamos claro que não se pode entrar e/ou 
permanecer no ambiente sem o uso de máscara. 
Além do aviso na entrada, disponibilizamos um 
suporte com álcool em gel, para que as mãos 
sejam higienizadas antes da entrada, para não 
correr o risco de levar o vírus para dentro do 
local, ao ingressar na subseção todas as pessoas 
são submetidas a medição de temperatura. No 
chão, delimitamos distâncias para determinados 
atendimentos e evitarmos que as pessoas 
estejam próximas umas das outras. Os 
computadores só podem ser usados com uma 
distância de um metro por pessoa e na recepção 
existe uma delimitação para o aguardo, assim 
evita-se a proximidade. 
Na ilha de recepção, colocamos uma proteção 
plástica transparente para que não haja o contato 
físico direto entre o atendente e o atendido. 

 
 

 



  

No dia 09/06, a ESA Leopoldina RJ, na pessoa de 
sua Diretora Dra. Camila Rodrigues lançou o seu 
novo projeto "TERÇAS VIRTUAIS" com aula 
inaugural com tema "Contratos de locação em 
época de Pandemia", ministrada brilhantemente 
pelo professor André Junqueira e com a 
presença da presidente da OAB Leopoldina, Dra. 
Talita Menezes, da coordenadora dos Eixos 
Educacionais Dra. Andréa Cabo e dos 
coordenadores da ESA Larissa Alves, Lidiane 
Rodrigues e Stefanie Carvalho. 
O lançamento do projeto foi um sucesso, 
contando com mais de 40 alunos assistindo a 
aula ao vivo pela plataforma do Zoom. 
Os encontros serão gratuitos, sempre às terças 
feiras às 18h, com temas diversos e professores 
renomados, com o intuito de manter o 
compromisso da ESA de aperfeiçoamento e 
aprimoramento da Advocacia, porém agora de 
uma forma virtual, podendo desta maneira 
abranger o público da subseção da Leopoldina e 
demais subseções e seccionais. 
  
 

Observando as normas de saúde e 
segurança, tendo sido garantido o 
distanciamento social e a restrição de 
acesso ao espaço, em 9 de junho de 
2020, a OAB Leopoldina entregou a 
carteira de novos advogados e 
estagiários. A OAB tem buscado atender 
às necessidades da advocacia, dentre 
elas o recebimento da carteira 
profissional, preocupada, contudo, com 
a saúde de todos. A entrega de carteira 
foi presidida pela Secretaria Geral Dra 
Andrea Cabo, sendo reduzida a presença 
da diretoria e funcionários, observando-
se, contudo, a solenidade estabelecida 
pelo Regimento Geral da Advocacia e da 
OAB. 
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