
 ARAUTO DOS ADVOGADOS
FUNDADO EM 28/072003  -  RIO DE JANEIRO, SETEMBRO DE 2019 - ANO XV - EDIÇÃO 121 (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)

ACESSE ATRAVÉS DO CANAL DO YOUTUBE 
              PROGRAMA SOS VERDADE

OAB em Ação com 
Ronaldo Vinhosa. Pg 5

Os novos desembargadores do TJ-RJ, André Luiz 
Cidra e Lúcia Regina Esteves, se emocionaram na 
solenidade de posse ocorrida nesta segunda-feira 
(16), no Órgão Especial. Pg: 9

Izabel Cristina Ribeiro - Presidente da  Ação Maçônica Integrada (Acomi), Nelson Lopes 
Ribeiro - Grão Mestre da Grande Loja do Estado do Rio de Janeiro, Múcio Bonifácio 
Guimarães - Grão Mestre Geral do Grande Oriente do Brasil, Vereador Bruno Lessa, Rita 
de Cássia Vergette Correia Aidar - Juíza da 10ª Vara de Família da Comarca da Capital e 
Paula Noronha Brandão Paura - Policial Civil do Estado do Rio de Janeiro. Pg: 04.

HOMENAGEM DO DIA DO MAÇOM NA CAMARA MUNI-
CIPAL DE NITERÓI.

O Segredo dos Segredos 
com Dr. Marcos Calmon. 
Pg 3

NOVOS DESEMBARGADORES 
DO TJ-RJ

Recordar é Viver em Fortaleza! Pg 8Diretores dos Parceiros IFEC e CE-
PERJ se únem. se Pg 6

ACONTECEU
No dia 12 próximo passado, o Clube dos Advoga-
dos de Niterói, realizou uma maravilhosa seresta 
dançante. A próxima está marcada para o dia 10/10, 
com inicio previsto para as 19h. Pg.11
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PRATOS SEM FUNDO

Da janela de zinco
a criança olhou

A cidade perversa que a condenou
Matando a esperança de um gesto de paz

Embaixo de pontos há seres carnais

Pelas calçadas um cheiro ruim
Com carros partindo a nos reprimir

Entre vidros fechados e faróis pirilampos 
Ouço gritos ardentes, crianças em prantos

Menino que mora na favela
Menino de eterna escuridão
Menino que mora na viela
É fruto de nossa omissão

Em copos vazios e PRATOS SEM FUNDO
A fome se encontra na frente do mundo
Com todos presentes, embora sem ter
Comida decente para o povo comer

Por isso, eu sigo na vida incomum
Cantando esperança, vivendo a lembrança

E lutando por um

Menino que mora na favela
Menino de eterna escravidão

Menino que mora na viela
É doce vergonha da nação

DÉCIO MACHADO

Assim como a primavera, estamos começando com 
reflexões sobre o que desejamos para os próximos 
dias. Que todos os dias da primavera, sejam apro-
veitados da melhor maneira, sempre com DEUS no 
coração. BEM VINDO PRIMAVERA! 
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Infelizmente os homens já se esqueceram de quem já foram um dia. 
E, diga-se de passagem, que já foram muito felizes, acredite!
E foram com coisas muito simples e triviais que fizeram a sua vida muito especial, quando ainda era uma simples e inocente criança.
Mas os homens se transformam em adultos e passam a imaginar uma felicidade dourada constituída somente com conquistas em demasia, com 
mais poder e mais status na sua busca insana por muito dinheiro.
Passaram a pensar diariamente nestes objetivos marcados pela tola ambição recheada de desejos compulsivos e “insaciáveis” que os levam quase 
sempre para o acúmulo de coisas que não são realmente necessárias para a sua vida e desta maneira cruel, tornam-se cada vez mais obsessivos com 
as suas novas vitórias imaginárias que nunca os satisfazem completamente.
Mesmo quando conquistam tudo aquilo que querem, ainda sucumbem à revelia das suas drogas alimentadas pela depressão emocional de terem 
esquecido de como era aquela vida simples no início da sua inocente jornada.
No final da história, acabam sem muito espaço interno, tal como o seu celular, para poder amar coisas reais, aquelas coisas que teriam valores infi-
nitos, algo como um banho gostoso, confiar em alguém, poder brincar ou dar boas e espontâneas gargalhadas.
Pareceu ridículo para você?  Não é verdade?
Provavelmente você já se transformou completamente num adulto sério e sisudo demais. É alguém que já se esqueceu das coisas mais simples da 
vida, se esqueceu de como é fazer pessoas felizes ou de como é ser feliz.
Ser alguém mais autêntico e congruente consigo mesmo. 
Conhece aquela estória de que “menos é mais”? Ou de que “mais” poderá representar muito menos do que é na realidade?
Às vezes, um bolso cheio ou vazio, poderá estar representando apenas um coração perdido e muito triste nesta busca frenética por alguma coisa 
que realmente possa valer a pena.
Sim. Este foi o preço de se tornar adulto demais e contrair esta terrível amnésia existencial.
Quem sabe algum dia, você ainda poderá reencontrar a sua criança interna guardada a sete chaves no seu subconsciente, e isto será a sua senha para 
te despertar e te fazer relembrar um pouco mais sobre quem é você.
Quem sabe neste dia, você passará a dar mais valor para o maior segredo dos segredos, ou seja, as únicas coisas que realmente tem valor nessa vida:
- O amor e a simplicidade.

Dr. Marcos Calmon – Psicólogo Clínico
CRP 32.619 / 05
www.drmarcoscalmon.com.br
Whatsapp: (21) 98675-4720

 O SEGREDO DOS SEGREDOS

ACESSE ATRAVÉS DO CANAL DO YOUTUBE 
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JD INFORMAÇÕES JUDICIAIS LTDA.
Recortes dos diários oficiais: 

Eletrônico, Federal/RJ e União/BR-DF
www.infjud.com.br

e-mail:jdinformacoesjudiciais@gmail.com
Tels.: (21)3608-1070
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Reinaldo de Almeida, da GLMERJ e Múcio Boni-
fácio Guimaraes - Grao Mestre Geral do GOB em 
recente acontecimento.

Homenagens aos maçons da Loja Moisés Zveiter, pelo Presidente em exercício na Câmara Municipal de Niterói, Milton Carlos Lopes – CAL.

A Câmara Municipal de Niterói ficou lotada durante a sessão solene que homenageou o Dia do Maçom, celebrado em 20 de agosto. A data foi 
instituída em Niterói, através da Lei Municipal 2.821/2011.
Entre os homenageados estavam Múcio Bonifácio Guimarães, Grão Mestre Geral do Grande Oriente do Brasil, e Nelson Lopes Ribeiro, Grão 
Mestre da Grande Loja do Estado do Rio de Janeiro.
- É sempre muito gratificante presidir esta sessão que, todos os anos, fica lotada de homens e mulheres que defendem o lema da Instituição e 
trabalham em prol da coletividade - afirmou o vereador Bruno Lessa, que presidiu a sessão.

HOMENAGEM DO DIA DO MAÇOM NA CAMARA MUNICIPAL DE NITERÓI.

Juíza Rita de Cássia Vergette - medalha Felis-
berto de Carvalho

ANUNCIE 
NO ARAUTO DOS ADVOGADOS
TEL.: (21) 2719-1801 (APÓS 13H)

ANUNCIE OU PATROCINE
O PROGRAMA SOS VERDADE

TEL.: (21) 2719-1801 (APÓS 13H)

Múcio Bonifácio Guimarães, Grão Mestre Geral 
do Grande Oriente do Brasil, medalha José Cle-
mente Pereira
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O veto presidencial se apoiava nas seguintes razões: “A propositura legislativa gera insegurança jurídica, pois criminaliza condutas repu-
tadas legítimas pelo ordenamento jurídico. Ressalta-se que as prerrogativas de advogados não geram imunidade absoluta, a exemplo do 
direito à inviolabilidade do escritório de advocacia e a própria Lei nº 8.906, de 1996, com redação dada pela Lei nº 11.767, de 2008, que 
permite a limitação desse direito quando o próprio advogado seja suspeito da prática de crime, notadamente concebido e consumado 
no âmbito desse local de trabalho, sob pretexto de exercício da profissão, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (v.g. 
INQ. 2424, Rel. Min. Cezar Peluso, p., j. 26/11/2008.”
O Conselho Federal da OAB, no entanto, apresentou nota técnica divergindo do entendimento e defendendo a inconsistência do veto, 
onde destaca que: “Não há insegurança jurídica. O dispositivo vetado limitou à configuração de crime apenas a violação das prerroga-
tivas previstas nos incisos II, III, IV e V do EAOAB. O Senado Federal já aprovou o PLS 141/2015, que altera o EAOAB para tipificar 
as hipóteses de violação de prerrogativas profissionais, sendo esta proposta mais abrangente que o dispositivo vetado. Referido PLS foi 
encaminhado à Câmara dos Deputados e, também aprovado, aguarda apreciação no Plenário, conforme PL 8347/2017. A OAB não 
compactua com desvio de conduta de seus inscritos, mas não pode admitir a flexibilização de prerrogativas profissionais em detrimento 
das iniciativas do Estado ‘Policial’ que muitas vezes investe contra os advogados para desvendar os delitos de seus clientes.”
Enfim, prevaleceu o bom senso e a importância de se criminalizar condutas que atentem contra as prerrogativas profissionais nos casos 
disciplinados pela lei, de modo a fornecer um instrumento mais efetivo no combate às arbitrariedades contrárias ao exercício profissio-
nal. Uma vitória, não só da OAB e da classe, como de toda a sociedade.

(Ronaldo Vinhosa Nunes é advogado, Conselheiro e relator da Comissão de Ética e Disciplina junto à OAB Niterói).

OAB EM AÇÃO

No dia 24/09/2019 o Congresso Nacional derrubou 18 vetos presidenciais à nova Lei de Abuso de Au-
toridade (Lei no 13.869, de 5 de setembro de 2019), restaurando 15 condutas tipificadas pela lei, dentre 
as quais o crime de violação de direitos ou prerrogativas de advogado previsto no seu art. 43, verbis:

“Art. 43. A Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 7º-B:
‘Art. 7º-B  Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previstos nos incisos II, III, IV e 
V do caput do art. 7º desta Lei:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.’”

Vitória das Prerrogativas
(por Ronaldo Vinhosa Nunes)

JD INFORMAÇÕES JUDICIAIS LTDA.
Recortes dos diários oficiais: 

Eletrônico, Federal/RJ e União/BR-DF
www.infjud.com.br

e-mail:jdinformacoesjudiciais@gmail.com
Tels.: (21)3608-1070
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NOTÍCIAS

Ele me aconselhou a procurar outra profissão. Fui para casa abaladís-
simo. Meu avô então me repreendeu: “Esquece o que ele disse, não 
sabe nada. Ele é professor de cirurgia, mas não de gente”. Foi aí que 
eu mais quis ser cirurgião. Pouco mais de dez anos depois, operei o 
médico que me atendeu, por uma grande coincidência. Era noite de 
Natal. Tirei a vesícula dele. No dia seguinte, ele me olhou e perguntou: 
“O que aconteceu no seu rosto, menino?”. Eu relembrei a história a ele. 
Ele chorou igual a uma criança. Para mim, o não inexiste. Vou até o 
fim, sempre. Desisto só se me matarem.”
(Antonio Luiz Macedo, de 67 anos, médico que operou o presidente 
Bolsonaro.)

Você pensa em desistir?
“ Desde pequeno. Aos 13 anos, eu caí 
do cavalo, e a queda causou uma pa-
ralisia do lado direito do meu rosto. 
Disse ao médico que me atendeu, um 
professor de neurologia do Hospital 
das Clínicas, que eu queria ser cirur-
gião. 

*DECISÃO DA JUSTIÇA CONSIDERA IDOSO SOMENTE AOS 65 
ANOS.*

Temos um Estatuto do Idoso que definiu a idade de 60 anos para a pes-
soa ser considerada idosa, no entanto, os interesses econômicos e a falta 
de sintonia entre entes federativos permitem o Idoso passar por cons-
trangimentos em várias benefícios conquistados.
*Considero um retrocesso e um assinte permitir essa situação aos ver-
dadeiros heróis do nosso país, que construíram uma história, deixaram 
um legado e são tratados como inservíveis para os governos, preocu-
pados em atender a um seguimento que tem que comer muito arroz 
com feijão, gastar muita energia e liberar muito suor para alcançar esta 
idade.*
*Por fim, o que os Idosos merecem é reconhecimento e respeito.*
Referência: www.ofluminense.com.br

DIRETORES DOS PARCEIROS  
IFEC E CEPERJ SE REÚNEM.   

Na tarde da última  quinta-feira, dia 
5 de setembro de 2019 Diretores do 
IFEC - Instituto Interamericano de 
Fomento à Educação, Cultura e Ci-
ência (www.ifec.org.br) estiveram 
presentes em reunião de trabalho na 
Sede do CEPERJ - Fundação Centro 
Estadual de Estatísticas, Pesquisas 

e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro na cidade do Rio 
de Janeiro, sendo recebido pelo Presidente, Vice-Presidente e mem-
bros  da Direção.

COLUNA DE LEVE COM O JORNALISTA ERASBE BARCELOS.

Jeanne Louise Calment bateu o recorde de longevidade: 122 anos e 164 
dias. Ao que parece, o destino gostava de como a madame Calment vi-
via.  Ela era francesa, nascida em Orly, região próxima a Paris. Quan-
do estavam construindo a Torre Eiffel, tinha 14 anos e nessa época era 
namorada de Van Gogh. “Ele era sujo, andava sempre mal vestido e 
era sombrio“, disse a senhora sobre o pintor durante uma entrevista em 
1988, quando celebrou seus 100 anos de vida. Aos 85 anos, praticava es-
grima, e aos 100 ainda andava de bicicleta. Jeanne Louise apareceu num 
filme quando tinha 114 anos, aos 115 foi submetida a uma cirurgia no 
quadril e aos 117 parou de fumar. E não foi por se sentir mal pelo vício, 
mas sim porque, como estava quase cega, se incomodava em ter de pe-
dir isqueiro aos outros. Quando tinha 90 anos Jeanne Louise, que já não 
tinha herdeiros, firmou com André-François Raffray (um advogado de 
47 anos) um contrato estipulando que ele herdaria sua casa desde que 
lhe pagasse uma renda mensal de 2500 francos. O valor original da casa 
estava pago após 10 anos, mas o destino tinha outra carta dentro da 
manga: Raffray não apenas pagou a Madame Calment durante 30 anos, 

como também morreu antes dela, aos 77 anos, e sua viúva continuou pagando a ’renda’ até a morte da proprietária. Até seus últimos dias, Madame 
Calment esteve lucida e teve sagacidade para pensar. Quando, em seu aniversário de número 120, perguntaram sua opinião sobre o futuro, ela deu 
uma resposta incrível: ”Vai ser muito curto“. Frases e regras de vida da Madame Calment: A juventude é um estado da alma, não do corpo; por isso 
eu continuo sendo uma garota. Nunca pareci tão bem como nos últimos 70 anos. Tenho uma única ruga, e estou sentada em cima dela. Todos os 
jovens são maravilhosos. Deus se esqueceu de mim. Sou apaixonada pelo cinema. Sorrir sempre. Creio que essa seja a causa da minha longevidade. 
Se não há nada que você possa fazer sobre algo, não se preocupe por isso. Tenho uma grande vontade de viver e um bom apetite, especialmente para 
as guloseimas. Nunca uso rímel porque dou risada até chorar com muita frequência. Enxergo mal e escuto mal e me sinto mal, mas isso tudo é uma 
bobagem. Acho que vou morrer de tanto rir. Tenho pernas de ferro, mas, para ser sincera, elas começaram a enferrujar um pouco. Sempre aproveitei 
de quase toda situação. Respeitei os princípios morais e não tenho nada do que me arrepender. Sou sortuda. Em uma entrevista, um jornalista lhe 
disse: “Nos vemos! Quem sabe no ano que vem...” 
E Madame Calment respondeu: ”E por que não? Você não parece estar tão mal, apesar de tudo!” (Autor Desconhecido)

ANUNCIE 
NO ARAUTO DOS ADVOGADOS
TEL.: (21) 2719-1801 (APÓS 13H)

ANUNCIE OU PATROCINE
O PROGRAMA SOS VERDADE

TEL.: (21) 2719-1801 (APÓS 13H)
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                                                                   A VEZ DO EMPREENDER 
                                       
                                                                               (Por Patricia Jardim Carvalho)

ACESSE ATRAVÉS DO CANAL DO YOUTUBE 
            PROGRAMA SOS VERDADE

ANUNCIE 
NO ARAUTO DOS ADVOGADOS
TEL.: (21) 2719-1801 (APÓS 13H)

          O profissional do direito hoje teve que se reinventar, teve que se especializar em diversas áreas de atuação e conversar com disciplinas 
que antes não eram pensadas.
             Isto porque, o advogado de hoje, tem a necessidade de entender sobre o funcionamento de uma empresa para poder gerir o seu negócio; 
tem que entender sobre marketing, seja ele digital ou não, visando a prospecção de clientes, como também precisa manter uma interdiscipli-
naridade para tratar de processos em si, visto que as demandas também vêm crescendo neste sentido.
 O problema é que nem todas as pessoas possuem este espírito empreendedor que é, sobretudo, ter um sonho e acreditar que ele é pos-
sível. 
 Quando se empreende, busca-se somente o sucesso. Não que o pessimismo tenha que tomar conta neste momento, mas no início de 
um projeto, quanto mais realista o empreendedor for, certamente, terá maior poder de decisão.
 Quem empreende tem que ter dentro de si o pensamento empreendedor, mas não pode acreditar que somente de pensamentos seu 
negócio progrida. O empreendedor tem que planejar a sua carreira em sua nova empreitada, mas também é preciso executar, pôr em prática 
o que antes havia sido definido.
 Para empreender é preciso estudar, analisar o mercado que se busca alcançar, definir o seu público alvo e a sua persona. Mas estas 
tarefas requerem conhecimento e prática e não é do dia para a noite que a preparação vem. Mas não desista jamais!
 Empreender é como estar numa montanha russa, onde em alguns dias, o negócio desempenhado está em seu ápice, porém em outros, 
não é tão bem sucedido assim. Há quem diga que esta mistura de emoções é justamente o que mais motiva a continuar no seu negócio.
 Mas lembre-se que o sucesso ou o fracasso de uma empresa ou um negócio dependerá somente de você.
(Patricia Jardim Carvalho é advogada, palestrante, especialista em Direito Público, Direito do Trabalho, empreendedorismo e gestão empresa-
rial, palestrante e idealizadora do InstaBlog @conversadireito e delegada da Comissão de “Fashion Law” – Estudos em Direito da Moda – da 
OAB Niterói)

ANUNCIE OU PATROCINE
O PROGRAMA SOS VERDADE

TEL.: (21) 2719-1801 (APÓS 13H)

A palavra de ordem é empreender!
 Ultimamente, o que mais se observa é a quantidade crescente de pessoas dizendo que estão empre-
endendo em algum tipo de negócio. Pessoas que estão acreditando em seus sonhos e que estão buscando 
em meio às adversidades o tão sonhado lugar ao sol.
 No ramo do direito, as coisas também não são diferentes, uma vez que a expressão da moda gira em 
torno do “empreendedorismo jurídico”.
 Mas afinal, será que o público em geral tem o correto entendimento de empreender? E o advogado? 
Sabe gerir a sua empresa?
 Foi-se o tempo em que advogar se resumia a redigir petições, realizar audiências e despachar nos 
gabinetes dos juízes.
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RECORDAR É VIVER                         

Reinaldo de Almeida e Nelson Vargas.

Reservei esta edição de RECORDAR É VIVER, para dividir com vocês uma maravilhosa semana turística, que me deliciei revendo amigos e 
lugares deslumbrantes. Venham comigo curtir um pouquinho de FORTALEZA. Começando por suas praias a saber: Beach Park, Cumbuco, 
Lagoinha, Futuro, Iracema, Beira Mar, Prainha, Porto das Dunas, Praia das Fontes e ainda pude curtir o Centro de Artesanato das Rendeiras, 
restaurantes das Tapioqueiras, Feirinha da Praia Iracema e o Mercado Central.
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A LUTA CONTINUA

No dia 28 de Agosto passado, as 11h na sede da ACAERJ, localizada na Avenida Marechal Camera 210, 3º andar, Parte, Centro Rio de Janeiro, RJ, 
reuniram-se os representantes dos Clubes de Advogados de Niterói, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Duque de Caxias, Ilha do Gover-
nador, tendo ficado acertado que no dia 14 de Janeiro  de 2020 realizaremos na sede, as 11h, eleição e posse da nova Diretoria. 

Os novos desembargadores do TJ-RJ, André Luiz Cidra e Lúcia Regina Esteves, se 
emocionaram na solenidade de posse ocorrida nesta segunda-feira (16), no Órgão 
Especial. Com agradecimentos à família, eles contaram suas trajetórias e destacaram 
o trabalho dos magistrados fluminenses e a expectativa da sociedade. O presidente 
do TJ-RJ, desembargador Claudio de Mello Tavares, afirmou que parabenizou os 
novos desembargadores e destacou o bom trabalho de ambos. 

Desembargador André Luiz Cidra, 
Dr. Reinaldo de Almeida (Presidente 
da ACAERJ)  e a Desembargadora  
Lúcia Regina Esteves.

Sra. Cláudia, Vitor, Desembargador 
André Cidra e Dr. Reinaldo de Al-
meida.

NOVOS DESEMBARGADORES DO TJ-RJ

“Os empossados há muito contribuem, destacadamente, com a magistratura fluminense. Juízes togados, serviram à população por anos 
com notório afinco. Em tantos casos julgados prestaram a jurisdição com responsabilidade tal que lhes valeu a promoção. Gostaria de, 
em nome de toda a magistratura estadual, dar-lhes as boas-vindas como desembargadores desse egrégio Tribunal de Justiça”, disse ele.

Desembargadora  Lúcia Regina Es-
teves e o Dr. Vinicius Necco.

Desembargadora  Lúcia Regina 
Esteves e o Juiz Alexandre Scisínio 
(representando os magistrádos da 
Comarca de Niterói)
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Na semana passada, nos dias 4, 5, 6, 7 e 8 de setembro, aconteceu em Niterói, no hotel H, o 1º Campeonato Aberto de Xadrez de Niterói, que 
ficou conhecido como NCO, ou seja, Niterói Chess Open (Torneio Aberto de Xadrez – Niterói).  
Este ótimo campeonato atraiu vários grandes mestres do jogo/esporte, do Brasil e de outras partes do mundo. Tivemos a presença do Grande 
Mestre Henrique Mecking, mais conhecido como “Mequinho”, que no auge de sua carreira, chegou a ser o terceiro melhor jogador do mundo, 
atrás apenas de Karpov e Korchnoi, e disputaria o título mundial, caso não fosse acometido de uma grave doença (Miastenia Grave), que o 
deixou 20 anos inabilitado para as competições. 

Também estiveram presentes, os GMs Evandro Barbosa, Felipe El Debs, Everaldo Matsuura, todos do Brasil. Axel Bachmann e Fernando 
Cubas (Paraguai). Vários MN- Mestres Nacionais, como Milton Okamura (Brasil). Vários MI – Mestres Internacionais, como Di Berardino 
(Brasil). Vários FM (Mestres FIDE), como Georg Von Buelow (Alemanha), Sebastian Donoso (Chile). E mais 120 jogadores/atletas do Xadrez, 
como Ian Telek(Brasil–Sub 12), Rodolfo Torela (Uruguai), Ruan Bartolome Ramirez(Paraguai), etc...

O primeiro dia, foi dedicado às crianças em idade escolar, e algumas escolas, públicas e particulares da cidade, marcaram presença.  Os ou-
tros dias foram dedicados aos jogadores mais experientes, inclusive contando com vários sub 18, sub 12, etc... que apesar da idade, já são 
experientes para o xadrez. A presença feminina também contou com importantes jogadoras/atletas, tais como: Kathie Librelato (WIM), Julia 
Alboredo(WFM), Larissa Bail, Juliana Terao(WFM) várias vezes campeã brasileira, além de várias outras grandes jogadoras.

 Espero sinceramente, que este evento dê muitos frutos e incentive nossas crianças a jogarem esse tão interessante jogo, que na maioria dos 
países é sempre muito praticado. E que essas crianças possam, talvez, despertar em seus pais, e vice-versa, a vontade de aprender tão impor-
tante atividade, que ajuda e contribui para a melhora da memória, desenvolve o cálculo e estratégia e a tomada de decisão. É um jogo mais 
fácil de aprender, do que a maioria das pessoas imagina; e seus benefícios são grandes, inclusive para pessoas idosas, que precisam manter o 
cérebro ativo.

Quem sabe um dia, os grandes times de futebol, abram os olhos para este importante e saudável esporte. Que além de tudo, é muito barato 
de se praticar. O Fluminense FC partiu na frente, é um dos poucos que o praticam, contando com excelentes jogadores, desde crianças até os 
mais idosos. Seria uma ótima opção de lazer para nossas crianças, que poderiam desviar um pouco suas atenções dos meios virtuais, nestes 
tempos de Whats app, Facebook, Instagram e internet de modo geral. 

Enfim, uma pena que a divulgação, não tenha atingido o grande público, apesar dos esforços do NXN – Núcleo de Xadrez Niterói, organiza-
dor do evento; talvez por existir grande resistência no aprendizado do jogo, por parte do público em geral, por acharem que é muito difícil e 
complicado de aprender; o que não é verdade. 

De qualquer forma, a semente foi plantada e já há, ao que parece, uma promessa da PMN, de que este torneio se repita no ano que vem e quem 
sabe, daqui pra frente, todos os anos. São os votos de um grande admirador e um pequeno divulgador do jogo.
Luiz Henrique P. Cunha

                                                                                            

                                                                   UM ESPORTE CHAMADO XADREZ 
                                       
                                                                                            (Por Luiz Henrique P. Cunha)
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ACONTECEU

No dia 12 próximo passado, o Clube dos Advogados de Niterói, realizou uma maravilhosa seresta dançante (sendo servido um delicioso 
caldo verde para todos). Muito concorrida, o evento foi marcado pela presença de 72 pessoas e contou com a direção do Empresário 
Aloyr Orsi. Os presentes solicitaram que déssemos continuidade as serestas, ficando marcada a próxima para o dia 10/10, com inicio 
previsto para as 19h, devendo os interessados adquirir os convites na secretaria do Clube, antecipadamente.

Maravilhoso encontro festivo da família Araujo em Monte Alegre, Cidade de Santo Antônio de Pádua, RJ.

Casota convidou para compor a mesa, Gilson Chagas (Secretário de Gestão 
Integrada Municipal), Coronel Silvio Guerra, Capitão Davi, Coronel Ramos e 
Coronel Castro Neves.
O vereador Casota homenageou policiais  do programa Niterói Presente, poli-
ciais militares do 12º Batalhão e guardas municipais  na Câmara Municipal na 
tarde desta sexta-feira (30). 
“Esses guerreiros merecem nosso reconhecimento pelo brilhante trabalho que 
vem desenvolvendo no nosso município”, afirma o vereador.

Comemoração dos 58 anos de Fundação do GB - Grupo do Barreto e posse da 
nova Diretoria. Antonio Carlos Alcoforado da Luz (Presidente), Aloyr Orsi 
(Orador), Humberto Fiori Bakr (Tesoureiro), Roberto Miranda (Social), Fili-
pe Alcoforado (Relações Públicas), Clemente Pessoa (Patrimônio), Eduardo 
Pacheco (1º Secretário), Iramir Costa (2º Secretário),  Eudacir Campos (2º 
Tesoureiro), Francisco Lomelino e Francisco Freitas (Assessores Especiais).
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Av. Irene Lopes Sodré, 1515, Engenho do 
Mato, Niterói, RJ  Tel (21)3620-0949 

ANUNCIE 
NO ARAUTO DOS ADVOGADOS
TEL.: (21) 2719-1801 (APÓS 13H)

ANUNCIE OU PATROCINE
O PROGRAMA SOS VERDADE

TEL.: (21) 2719-1801 (APÓS 13H)

CONTINUAÇÃO - RECORDAR É VIVER 

Reinaldo de Almeida, Ivan e Nelson Vargas.

Reinaldo de Almeida e Nelson Vargas.


