
 

 

 

 

 

Leopoldina Representada 

(01) Estiveram presentes no Olaria Atlético Clube , 

por ocasião de seus 104 anos,  a Secretária Geral Dra. 

Magda Cruz e a Secretária adjunta Dra. Andréa Cabo, 

parabenizando a instituição em razão de sua 

contribuição social e valorização da região 

leopoldinense.  

(03) Representando a OAB Leopoldina, a Presidente 

da Comissão de Prerrogativas, Dra. Fernanda 

Baldanza, esteve presente no 1º Colégio de 

Presidentes de Comissões de Prerrogativas da 

Seccional e Subseções da Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB) do Estado do Rio de Janeiro, sediado na 

OAB Niterói, que reuniu representantes das 63 

Subseções do Estado. Na ocasião, o Presidente 

Luciano Bandeira exaltou a importância da defesa 

das prerrogativas dos advogados através da união da 

classe, para enfrentar os desafios diários durante o 

exercício da profissão. E definiu o mote do encontro: 

“A missão da Ordem é mostrar para a sociedade a 

importância da advocacia na luta para o respeito da 

cidadania. Estamos aqui para apresentar a vocês o 

projeto em defesa das prerrogativas dos advogados, 

através do fortalecimento e da integração entre a 

Seccional e todas as Subseções, com o mesmo 

direcionamento e conduta”.  
(23) A Presidente da OAB LEOPOLDINA esteve no 

evento realizado pela Diretoria de Mulheres da 

OAB/RJ, tratando da representatividade da mulher 

na política institucional e do Estado. Na 

oportunidade, além de mulheres que atuam na OAB 

em posições de diretorias, estiveram presentes 

mulheres que fazem parte de cargos eletivos e outras 

ocupações de relevância junto à gestão pública.  

(27) Ainda, estiveram presente no lançamento da 

Escola de Prerrogativas da OAB/RJ a Presidente da 

Comissão de Prerrogativas da OAB Leopoldina, Dra. 

Fernanda Baldanza e o Dr. Ivson Limoeiro, 

Coordenador da Comissão de Prerrogativas da OAB 

Leopoldina. 
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1º Colégio de Presidentes de Comissão de Prerrogativas 

(OAB Niterói), No centro: Marcelo Oliveira – 

Prerrogativas OAB/RJ e Fernanda  Baldanza – 

Prerrogativas OAB Leopoldina 

Elas na Política (OAB/RJ): Talita Menezes; Ana Tereza Basílio e  
Rita Cortez - Presidente OAB Leopoldina; Vice- Pres. OAB/RJ e  

Presidente IAB 
 



Mesa decorada do 4º Arraiá da 
OAB/Leopoldina  

Muita diversão nas Brincadeiras  Sorteio de Brindes 

 

Aconteceu na Leopoldina 

Palestras Gratuitas 

(4) A palestra: “Publicidade Jurídica: Eu posso! Você pode.”, recebeu os palestrantes Dr. Rodrigo Castro e a Dra. 

Renata Ruback, com o apoio da Comissão OAB Jovem. (24) Através da Comissão de Direito Previdenciário, 

representada pela Presidente Dra. Priscila Damasceno, tivemos a palestra gratuita:  “Os impactos da Reforma da 

Previdência",  ministrada pela Dra. Suzani Ferrano e Danielle Motta, trouxe as principais novidades da reforma 

previdenciária.  Na ocasião, estavam presentes representantes das Subseções: Pavuna, Ilha do Governador, Bangu 

e São João de Meriti, estando a OAB Leopoldina representada pela Secretária Geral, Dra. Magda Cruz, Secretária 

Adjunta, Dra. Andréa Cabo, e pela advocacia da região.  

(26) Com o tema:  "Inclusão Digital -  A informática e os Processos Eletrônicos", Dr. Jorge Ruas,  Presidente da 

Comissão de Direito e Tecnologia da Informação, debateu sobre os principais desafios da advocacia diante dos 

avanços tecnológicos. 

   

                                            Publicidade Jurídica                                                                     Impactos da Reforma da Previdência  

Eventos Comemorativos 

No dia 13 aconteceu a 4ª edição do  Arraiá da OAB Leopoldina, desta vez nosso Arraiá foi realizado no Centro 

Cívico Leopoldinense, onde a advocacia, familiares e amigos foram recebidos com alegria.  A OAB Leopoldina 

agradece a todos os colaboradores que ajudaram, mais uma vez, neste grande evento. Um especial agradecimento 

ao Presidente do CCL,  Luiz Olython; à CAARJ, pelos ingressos de teatro e brindes, e à MaryKay, pelo seu apoio. 

Vejam as fotos em nosso site:  https://oableopoldina.org.br/galeria112.php  

 

 

https://oableopoldina.org.br/galeria112.php


 

Cursos ESA 

Neste mês os temas foram “Juizados Especiais” e  “Direito Imobiliário”. O Prof. Fabio Pereira encerrou o Módulo 

sobre Prática nos Juizados Especiais Cíveis, enquanto o Prof. André Junqueira realizou o curso de Direito 
Imobiliário.  Uma realização da ESA – OAB Leopoldina, dirigida pela Dra. Camila Rodrigues, com o apoio da 
Secretária Geral da ESA, Dra. Ana Paula Limoeiro. 
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Juizados Especiais                                                                    Direito Imobiliário 

 

Capacitação e Planejamento 

Na manhã de sábado, dia 06,  reuniram-se na sede da OAB Leopoldina, a equipe  de delegados da subseção, para 

mais uma troca de experiências e capacitação. O encontro contou com a contribuição da Presidente da Comissão de 
Prerrogativas, que tratou do respetivo tema, adentrando, ainda, no conteúdo ético que normatiza a profissão. A 
Presidente da OAB Leopoldina abriu a atividade, ressaltando a necessidade de constante capacitação e 
planejamento dos membros da comissão, a quem agradeceu a participação e disponibilidade.   

 

 

                          Dinâmica com os delegados             Treinamento com os delegados 

 

 

 

 

 



 

Notícias 

 

✓ O Projeto Coleta Seletiva de baterias e pilhas segue na Subseção da Leopoldina; 

✓  O Troca Troca de livros permanece na Sede da Subseção. Venha! Leve e traga outros; 

✓  Contato com a Comissão de Prerrogativas OAB/RJ Leopoldina – 99814-5413 (apenas pelo whatsapp); 

 

✓  Campanhas em andamento CAARJ e OAB/RJ: Doe um item de material escolar e livros para bibliotecas 

de escolas públicas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIREÇÃO 2019/2021:  
Presidente: Talita Menezes do Nascimento  
Vice-Presidente: Antonio Gomes da Silva  

Tesoureiro: Sandro Moura Gottgtroy Lopes  
Secretária Geral: Magda Cristina Alves da Cruz  

Secretária Adjunta: Andreá de Fatima Ribeiro Zabaleta Cabo  
 

_______________________________________________________________________________________   
Maiores informações: 3976-5599 / 2560-2938 - E-mail: leopoldina@oabrj.org.br 

Visite nossa página no Facebook: OAB/RJ – Leopoldina / Site: https://oableopoldina.org.br 
Endereço: Rua Leopoldina Rego, nº 542/104, Olaria, Rio de Janeiro/RJ 
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