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NOITE DOS NOTÁVEIS JURiSTAS

33º Aniversário do CAN-Clube dos Advogados de Niterói.
Destaque da noite dos Notáveis Juristas e Personalidades que se destaca-
ram no ano de 2016, como parte das comemorações do 33º aniversário 
de fundação do CAN.(pagina 10 e 11)

Cel. PM/RJ Mendonça, Dr. Afonso Feitosa, Des. Nagib Slaib, Dr. Reinaldo de Almeida(Pres. ACAERJ), Dr. Henrique Padilha( Pres. CAN), Dr. Jorge 
Bloise(Pres. CARJ), Dra. Aura Magalhães, Juiza Cristina Slaib, Des. Raldenio Bonifacio, ao fundo Dr. Bruno Paura e Dr. Nicolas Daniel.

General Adilson Carlos Katibe, Cmte da AD1, 
(Fortaleza de Santa Cruz da Barra).

No dia 15 de maio, no auditório da OAB-Ni-
terói, o Gen Bda Adilson Carlos Katibe, Cmte da 
Artilharia Divisionária da 1ª Divisão do Exército 
Brasileiro, em Fortaleza Santa Cruz da Barra, foi 
homenageado pela ACAERJ E CAN, com a 10ª 
Medalha da Paz.(pagina 11)

Como parte das comemorações do 33º aniversário do CAN- Clube dos Advogados de Niterói, foram homenageados vários cola-
boradores do Clube, com o Diploma da Amizade .  (pag. 15 e 16).
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EDITORIAL
DESTAQUE ESPECIAL PARA O 33º ANI-
VERSÁRIO  DE FUNDAÇÃO DO CLUBE 
DOS ADVOGADOS DE NITERÓI,   QUE 
COMO PARTE  DAS COMEMORAÇÕES, 
HOMENAGEOU OS NOTÁVEIS JURISTAS 
E PERSONALIDDADES QUE SE DESTACA-
RAM NO ANO DE 2016. PARABÉNS A DI-
RETORIA E A TODOS OS  ASSOCIADOS.

  FUNDADO EM 14/05/1984

(PERIODO DE 15/01/2017 A 14/01/2020)
                                              Diretoria executiva
Reinaldo josé de almeida............................presidente
Jorge bloise............................................vice-presidente
Raimundo afonso Martins feitosa...........secretário
Alencastro araujo de Macedo................tesoureiro
Paulo sergio ferreira de Souza.......................social
Roderico bezerra Cavalcanti façanha...esportes
Antonia Teixeira Souza...............relações públicas

                              Comissão fiscal
Katia Pimentel espíndola Garcia.............presidente
Henrique tostes padilha filho.........membro efetivo
Arildo da silva Alves......................................suplente

Fundado em 26/07/2003, fumciona na Av. Ernani do Amaral 
Peixoto, 507, sala 508, Centro, Niterói, RJ

CEP. 24.020-072 
Telefax- (21) 2719-1801
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CANTINHO DO POETA
          
                  ENGANO

SOBE O PANO, 
SEMBLANTE CONTROLADO,  

    TUDO É CONVENIENTE:
 NÃO APARECER DERROTADA, 

    ESTAGNADA, CANSADA 
VIVER OU MORRER ?

CONFUSA, ENTREGO-ME
AO NOVO DIA.  

QUERO RENASCER,  
 MUDAR, REGOZIJAR.

MISTRURAR-ME AOS BENDITOS, 
AFASTAR-ME DOS AFLITOS, 

 DILEMAS, PROBLEMAS
SEM SOLUÇÃO. 

ANOITECE  !
O TEMPO ACABA, 
FICA O ENGANO.
   DESCE O PANO.

           DIONILCE SILVA DE FARIA
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JD INFORMAÇÕES JUDICIAIS

*Recortes dos diários oficiais:
Eletrônico, TJRJ e União/BR-DF

* Trabalhamos com diários oficiais de outros 
estados.

E-mail: jdinformacoesjudiciais@gmail.com
Tel.: (21) 3619-1022 / 3619-1029 / 3608-1070

(PERIODO DE 15/01/2017 A 14/01/2020)
                                              Diretoria executiva
Reinaldo josé de almeida............................presidente
Jorge bloise............................................vice-presidente
Raimundo afonso Martins feitosa...........secretário
Alencastro araujo de Macedo................tesoureiro
Paulo sergio ferreira de Souza.......................social
Roderico bezerra Cavalcanti façanha...esportes
Antonia Teixeira Souza...............relações públicas

                              Comissão fiscal
Katia Pimentel espíndola Garcia.............presidente
Henrique tostes padilha filho.........membro efetivo
Arildo da silva Alves......................................suplente

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

                                              
          VOCÊ SABE QUAL É A DIFERENÇA
     ENTRE PSICÓLOGO E PSIQUIATRA?

É muito comum ouvir os meus pacientes cometendo este velho “mal-entendido”, pois como somos 
profissionais da área de saúde mental, a analogia é quase que imediata.
Na verdade, o Psiquiatra possui uma formação em Medicina com especialização em Psiquiatria. 
Quando ele termina a faculdade, passa a realizar residência em hospitais psiquiátricos e clínicas 
comuns. Nesta área, a forma de tratar os problemas de ordem mental, geralmente é através dos psi-
cofármacos, tais como os ansiolíticos, hipnóticos, antidepressivos e antipsicóticos.
O Psiquiatra e o Psicólogo fazem uso do mesmo sistema de diagnóstico baseado em manuais como 
CID10 – Código Internacional de Doenças e DSM-IV – Manual Diagnóstico e Estatístico dos 
Transtornos Mentais.
                                                            
                                                            No entanto, o Psicólogo Clínico é graduado em Psicologia e pode 
                                                          atuar em pesquisas de universidades, participando de descobertas 
                                                       sobre o comportamento humando normal ou desviante dos padrões
                                                        pré-estabelecidos pela mente humana. Este profissional não usa me                                                                          
                                                       dicamentos bioquímicos, mas pdiode analisar e interferir nos proble
                                                          mas de ordem emocional, comportamental e nos diversos tipos de
                                                          transtornos psicologicos, com grandes possibilidades de remição 
                                                          dos sintomas patológicos apresentados.

Mas é justamente através da fala que o Psicólogo realiza a maioria das suas mediações com o seu 
paciente, conduzindo-o para um processo interno de “awareness” (conscientização), implicando 
nas responsabilidades e escolhas pessoais envolvidas dentro deste contexto do setting terapêutico.
Em outras palavras, ele traduz o que o sujeito faz, pensa ou sente em um novo estilo de vida. Le-
vando-o a desenvolver, principalmente, novos comportamentos mais assertivos com novas crenças 
pessoais e a aquisição de uma resiliência emocional mais eficaz, gerando mais saúde e bem-estar 
mental para o seu paciente.
O Psicólogo trabalha fazendo uso contínuo de diversas teorias psicológicas que fundamentam o seu 
fazer, sem a utilização de psicofármacos.
No entanto, em alguns casos específicos, a OMS – Organização Mundial de Saúde e a NIMH – Na-
tional Institute of Mental Health (Instituto Nacional de Saúde Mental dos EUA) aconselha a união 
dos psicofármacos com psicoterapia realizada por Psicólogos. Tudo isto, como uma forma mais 
eficiente para tratar pacientes com transtornos mentais mais graves e que podem gerar riscos fatais 
para a vida do paciente ou das pessoas no seu entorno, melhorando muito os resultados finais.

VOCÊ SABE QUAL É A DIFERENÇA ENTRE           
PSICÓLOGO E PSIQUIATRA?
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                          MAÇONARIA EM DESTAQUE

Em Abril passado, a Academia Niteroiense Maçônica de Letras, História, Ciências e Artes, come-
morou o 12º aniversário de fundação, no Clube dos Advogados de Niterói, e na oportunidade fo-
ram homenageados  no Programa SOS Verdade.

CONFRADES ANTONIO PEREIRA, REINALDO DE ALMEIDA 
E ROBERTO RIBEIRO. No programa SOS VERDADE.

12º ANIVERSÁRIO DA ACADEMIA NITEROIENSE MAÇÔNICA 
DE LETRAS, HISTÓRIA, CIÊNCIAS E ARTES.

CONFRADE  ROOSEWELT  JARDIM, NO MOMENTO MUSICAL 
DO PROGRAMA SOS VERDADE.

CONFRADE REINALDO DE ALMEIDA, ENTREGANDO O DI-
PLOMA DA AMIZADE AO CONFRADE ROBERTRO RIBEIRO.

O PRESIDENTE DA ACADEMIA UBIIRAJARA DE SOUZA, REI-
NALDO DE ALMEIDA, ROBERTO RIBEIRO E ROOSEWELT JAR-
DIM., CANTANDO PARABÉNS PARA ACADEMIA.

OS CONFRADES JOÃO GALVINCIO, ANTONIO PEREIRA, EVAN-
DRO VIEIRA, REINALDO DE ALMEIDA, ROOSEWELT JARDIM, 
ARIMAR FERREIRA, (ATRÁS) ORQUINEZIO DE OLIVEIRA, ROB-
SON SILVA, UBIRAJARA DE SOUZA, ROBERTO RIBEIROS E JOSE 
NETO. 
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“Sua Excelência Ayrton Senna do Brasil”

“No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa 
bem feita ou não faz”. 

(Ayrton Senna)

Prezados leitores, 

Hoje, 1º de Maio, Dia do Trabalhador, domingo, é um dia a ser lembrado, não por causa da data dedicada ao trabalho nesse 
Brasil de 11 milhões de desempregados, mas porque é o primeiro domingo 1º de maio, depois daquele fatídico de 1994, no 
qual eu e muitos de nós ficamos órfãos de um ídolo, de um ser humano extraordinário. Me refiro ao inigualável Ayrton Senna 
da Silva, a excelência em forma de piloto de Fórmula 1, um desportista  excelente na acepção da palavra, sim, excelente por 
seu elevado grau de perfeição na forma de pilotar e por sua bondade como pessoa, qualidades que o tornaram superior.
Vivemos num mundo tão carente de bons exemplos, seja nos esportes ou em outras áreas do entretenimento, que até hoje 
lamentamos a perda de tão singular personalidade, uma perda sentida por brasileiros e estrangeiros de vários países, que aos 
domingos reverenciavam aquele gênio que guiava o seu Fórmula 1, com arrojo e técnica excepcionais. 
Como não lembrar das vitórias e comemorações com a bandeira do Brasil? Como não lembrar daquele Grande Prêmio da Eu-
ropa, no chuvoso domingo de Primavera do mês de abril de 1993, no circuito de Donington Park, na Inglaterra, onde Senna 
simplesmente fez,  segundo o mundo automobilístico, “A volta mais fantástica da história da F1”? E, o que falar daquela vitória 
no Grande Prêmio do Brasil, no Circuito de Interlagos em março de 1991, quando pilotando sob chuva, Senna venceu a corri-
da guiando sua Mc Laren vermelha e branco com apenas uma marcha funcionando? Aquela primeira vitória no Brasil é ines-
quecível. Senna no pódio, esgotado fisicamente, ovacionado, ergueu o troféu da vitória, como que erguendo um gigantesco 
peso, o peso de todo um povo sofrido. Até hoje me vêem as lágrimas quando revejo a cena.      
Aquele moço de apenas 34 anos de idade representava e representou para toda uma geração de brasileiros um pai, um irmão, 
um amigo muito querido, um professor, um ícone, um líder, um herói, um mito, um anjo bom, que tão cedo partiu para habi-
tar mundos superiores, mundos onde certamente habitam os iluminados.
Durante sua passagem aqui na terra, aqui no Brasil, Ayrton Senna nos fez um pouco felizes. Fomos felizes sim, ao menos nos 
domingos, mesmo convivendo com a pobreza, com a falta de educação, com a falta de oportunidades iguais ao bom emprego; 
mesmo convivendo com uma classe política que atua de forma desmedida e indecente, assaltando os cofres públicos; conde-
nando gerações de brasileiros a morrerem por falta de condições mínimas de subsistência. 
Há 22 anos vivemos órfãos e menos felizes, sem termos domingos de vitórias, sem vermos o nosso herói vencendo. Desde 
então, a notória excelência se foi. 
Hoje, o que vemos é a expressão “excelência” ser utilizada de forma inapropriada, reverenciando a tantos que não merecem 
ser adjetivados como excelentes. Não raro, emprega-se o termo excelente de forma errônea, elevando o defeituoso diante do 
virtuoso. Como exemplo, menciono o fato de na semana passada, durante a sessão dedicada a sustentação oral da acusação no 
Processo de Impeachment da Presidente da República, no Senado Federal (fato público e notório), a doutora em direito Janai-
na Paschoal era tratada de vossa senhoria pelos Senadores, enquanto estes, por ela  eram tratados de vossas excelências. 
Tratar um parlamentar brasileiro de vossa excelência, é tão contraditório e ofensivo aos excelentes (salvo alguns poucos), que 
me vem a lembrança o grande Ariano Suassuna. O saudoso escritor e palestrante, comentando o fato de Ximbinha, guitarrista 
da Banda Calypso, ter sido classificado em uma matéria jornalística como “um guitarrista genial”, apontou a impropriedade, 
afirmando que: “... se eu uso o adjetivo genial para o Ximbinha, o que é que vou dizer de Beethoven?”.

ACESSE NO CANAL DO YOUTUBE - PROGRAMA SOS 

Mas, deixando de lado as contradições e observações, que ape-
nas servem para que nos lembremos de que as expressões exce-
lente e gênio cabem, apropriadamente, aos excelentes e geniais 
como foi Ayrton Senna, quero dedicar este texto como um 
tributo ao nosso herói.
Ao ensejo, rogo ao Criador que conceda a todas as Mães, neste 
mês de Maio a elas dedicado, os mais venturosos momentos na 
companhia dos filhos e familiares, e que a família continue a ser 
a instituição mais importante e responsável por uma sociedade 
justa e próspera.
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                      JAMAIS  FOMOS  MODERNOS 
                                                                                                   
                                                                                                Antônio Laért Vieira Júnior 
                                                               Advogado
                                                    laert@alvesvieira.com

                                  

“Nem tudo que é torto é errado; veja as pernas do garrincha e as árvores do  cerrado”. 
                                                                                                                                                                                                        Nicolas  Behr

“A ideologia é uma plataforma precária”.
                                                     Nicolas  Behr

Dias desses, sentado à mesa em conversa com minha esposa,  fui por  ela interpelado com ar  de 
preocupação: você  está  ficando conservador. Levantamo-nos dali, tendo permanecido no  ar a 
questão. Sob ataque especulativo, com temor e tremor,  fiquei  pensando  na  indagação e estou 
chegando a conclusão que o  que queria mesmo era ser moderno e acabei descobrindo-me  sem  
sê-lo. Será  que meu peito de operário, não esconde o seu ar conservador ou estou ficando  obsole-
to  de mim ? Aturdido  de  ditos, em meio as contradições que marcam minha personalidade, após 
despertar do  pesadelo  de  nossa  história  recente, parece  que  voltei a  ser o que já fui. Mas o que 
já  fui  e hoje sou ? A agenda dita progressista em verdade incomoda, porque atropela valores que 
acalentamos no curso da história. Querem realizar todas as mudanças no agora, ao argumento 
que tudo precisa ser purificado e assimilado, sem espaço para discussão prévia. Qualquer dissenso 
mínimo resume-se a preconceito. Tudo, permeado por uma postura ditada por certo viés de supe-
rioridade. Ora, o que é a novidade?   Ela  existe ? O que existe em verdade, é um novo olhar; uma 
nova forma de ver o que passou despercebido. A novidade tem um brilho ilusório, porque quan-
to mais as coisas mudam, como diz um provérbio francês, mais são as mesmas. Fernando Pessoa 
disse isso a  seu  modo: “O meu olhar é nítido como um girassol. E o que vejo a cada  momento é 
aquilo que antes  nunca tinha visto. Eu sei dar muito bem por isso. Sei ter o pasmo essencial que  
uma criança tem”. Opiniões não são todas iguais. Algumas têm mais sofisticação, argumentação e 
lógica que outras. Eu escrevo para explicar minha vida a mim mesmo: preciso dessas palavras fixa-
das sobre o branco do papel para ajuntar partes minhas deixadas 
pelo caminho. 
É assim que me aprumo e arrumo meu pensamento. 
Estou convencido que os valores sobre os quais se 
assenta a formação da pessoa são inegociáveis: uma 
voz interior me diz  isso e minha experiência de vida
 confirma. Valores não se relativizam; convicções 
flexíveis  não existem, não havendo assim como ser 
tão resiliente, como apregoa o mundo corporativo. 
Não! Aceitam-se ideias com as quais não se concorda, 
por respeito e tolerância. Mas, não esperem de  mim 
nada  além de permanecer  intacto, para  não  me
  perder,  porque afinal  de  contas,  como  se  diz,  
o  moderno mesmo,  é  ser  clássico.

PALAVRAS  PREOCUPANTES(Lavras  de  Vulcão):

ondas nacionalistas, centro-direita,  bullying, gentrificação, empoderamento  feminino,  feminis-
mo, vinil x CD x streming, utopia x  distopia, desilusão  maciça  da  sociedade,  xenofobia, desi-
deologização, desafio  ao  establishment:  (anti) austeridade,  imigração,  bancos,  globalização;-
sexismo, ideologia de gênero, direitos LGBT, relações homoafetivas, homofobia, assembleísmo, 
androginia, preconceito  depressão, relações  poliafetivas, etc.
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CRÔNICAS E LETRAS DU REGENT

                                                                O GATO E O RATO

 O gato leva uma vida de rei, adorado pela família de humanos. É bem alimentado, tem sua caminha quentinha, ração das 
melhores, leitinho quente a noite, volta e meia sobe no colo da menina que o acaricia por longas horas, dormindo e ronronando 
de prazer. Que vida boa tem esse gato! Depois que o trouxeram para morar ali, aos poucos o gato vem acabando com a farra dos 
camundongos, que saem principalmente a noite para procurar comida, vistos frequentemente pelos humanos, que os detestam, 
passeando pela casa. O gato vem, realmente, cumprindo o seu papel de predador.

 Já os camundongos, coitadinhos! Levam uma vida desgraçada, caçados por todos os lados pelo gato, quando saem de sua 
toca para tentar pegar algum resto de comida, que porventura, os humanos tenham deixado cair, ou esquecido sobre algum prato 
sujo.

 Com muita competência o gato quase extinguiu de vez com os camundongos da casa, só restando um, que por ser esperto 
e veloz, ainda não foi apanhado pelas afiadas garras do gato. O calungo já não aguenta mais essa vida, agora solitário, sem famí-
lia, alimentando-se muito mal, pois o gato praticamente vive cercando sua toca, não o deixando sair para comer. Desiludido, o 
camundongo resolve abandonar aquela casa e procurar uma outra para morar, talvez um lugar onde não haja gatos e com muita 
comida para roubar. E assim o fez! Numa noite de lua cheia, pegou sua trouxinha, colocou-a sobre os ombros e foi-se embora.

 O tempo passou e o gato que era magrinho e esbelto transformou-se numa bola de pelos, gordo, remelento, comilão e 
dorminhoco em demasia, os exercícios que fazia quando o camundongo morava na casa foram-se com ele. Já não precisava mais 
correr pelos corredores atrás daquela pestinha que fazia com que as mulheres da casa subissem sobre as cadeiras, implorando ao 
gato que pegasse o bichinho ou o espantasse para bem longe delas. Elas gritavam, levantando as saias! E depois que o bichinho 
voltava ofegante para a sua toca elas beijavam o gato, davam-lhe as guloseimas que tanto apreciava, como prêmio pelo bom traba-
lho. Mas isso tudo havia acabado, pois o camundongo sumira e o gato transformara-se num preguiçoso. A família já não o tratava 
como antes, ocioso que estava, já não era mais tão necessário assim, já dava despesas, incomodava e era enxotado quando tentava 
subir no colo da menina, pois soltava pelos causando alergia na filha dos humanos. O gato já não morava mais dentro de casa, 
sua caminha antes tão aconchegante, foi colocada na porta da casa, lá fora, a mercê do vento e do frio da noite. Ele estava triste, 
desolado, não havia nem mesmo um mísero catito para ele pegar, pois acabara com todos, praticamente exterminou-os, e agora, 
o bom serviço que fizera antes não era mais reconhecido pela família, praticamente o esqueceram, sua comida era racionada e 
forçaram-no a fazer regime.

          Eis que então, uma bela noite, lá estava o gato coçando-se e lambendo-se na porta da casa quando avista um pequeno ratinho 
veloz, correndo sobre o muro. O camundongo pára por um instante e avista o gato. Mal acreditava em seus olhos, aquele bicho 
maltratado, deitado na porta da casa era aquele gato bonito e mal, que o perseguia dia e noite.

- Olá bichano! Exclamou o camundongo. Como vai? 
Colocaram outro gatinho lá dentro para reinar?
- Que nada, disse o gato. Depois que você foi embora,
 meus serviços deixaram de ser necessários e aqui estou,
 desprezado e abandonado.
- Pois é, disse o ratinho. Nós custamos a perceber que
 precisamos um do outro para sobreviver, espero que 
tenha aprendido uma lição, achava-se o “
Todo Poderoso da casa” e nunca imaginou que sua vida 
dependesse da minha, não é mesmo?

- O gato então, numa humildade nunca vista, convidou-o a voltar a morar na casa, fazendo com ele um acordo, pois assim a fa-
mília voltaria a precisar dele e em troca, faria vista grossa para algumas de suas escapulidas para pegar comida
          E naquela mesma noite, ouviu-se gritos de pavor dentro da casa. Um rato! Um rato! Tragam o gato! E foi um show de am-
bas as partes, o camundongo saltava pelas paredes aterrorizando ainda mais as mulheres da casa, o gato dava saltos ornamentais 
tentando pegar o ratinho. Os dois passaram um bom tempo naquela perseguição teatral, até que o gato piscou o olho para o 
ratinho e este respondeu da mesma forma entrando em seguida em sua velha toca na parede. A família muito satisfeita e feliz 
colocou logo a velha caminha do gato na sala novamente, encheu seu pratinho de leite quentinho e colocou a sua ração, a menina 
pegou o animal no colo e passou a afagá-lo como antigamente. O gato, feliz da vida, ronronava enquanto observava, sorridente, 
o camundongo sair de mansinho de sua toca para pegar alguma comida para a longa noite que viria. E a vida seguiu assim, como 
num conto de fadas, felizes para sempre!
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GALERIA DE FOTOS 
                          SOS VERDADE

DRA. ALCILENE MESQUITA, RECEBENDO O DIPLOMA DA 
AMIZADE DA ACAEERJ, PELO PRESIDENTE  REINALDO. 

 DRA. HELGA LIISE MANSUR, RECEBENDO O DIPLOMA DA 
AMIZADA DA ACAERJ, DO PRESIDENTE REINALDO .

DR. GERALDO MAGELA, JULIA CRISTINA, REINALDO DE ALMEIDA, JORGE 
RIOS E FIRMINO NETO, 

DRA. CILENE MESQUITA, COM DR.REI-
NALDO DE ALMEIDA, NO SOS VERDADE

 DR. REINALDO DE ALMEIDA,  HOMENAGEANDO ED-
JANE SOARES, ADMINISTRADORA DA CANTINA .

PR. JONEIR TAVARES E DR. DINISTER SILVA E DR. REINALDO 
DE ALMEIDA,  DURANTE A GRAVAÇÃO DO PROGRAMA.

O CANTOR CARLOS FRAGA, ELEONORA LIMA E LEWY DE ALVARENGA, DURANTE O JANTAR DO PROGRAMA SOS VERDADE.
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GALERIA DE FOTOS
SOS VERDADE

ACESSE NO CANAL DO YOUTUBE - PROGRAMA SOS VERDADE

DRA. LILLIAN LIMA, RAFAEL DE LIMA, DRA. ALCILENE MESQUITA, DR. REINALDO DE ALMEIDA, 
DRA.HELGA MANSUR  E DR. HUGO.

DR. REINALDO DE ALMEIDA, LADEADO PELOS PRODUTORES DE TV LEVY VIEIRA E ELEONORA CORDEIRO

REINALDO DE ALMEIDA, HOMENAGEANDO COM FLORES 
DRA. ALCILENE MESQUITA

SRA. EDJANE LIMA,  JONATAS LOPES E JOÃO VITOR, CUR-
TINDO O PROGRAMA SOS VERDADE.



PAGINA 10 ARAUTO DOS ADVOGADOS
Orgão informativo da acaerj - Associação de clubes dos advogados do estado do Rio de 

Janeiro

                NOITE DOS NOTÁVEIS JURISTAS E PERSONALIDADES EM DESTAQUE

    No dia 15 de maio próximo passado, em comemoração ao 33º aniversário do Clube dos Advogados de Niterói, aconteceu no 
auditório da OAB-Niterói,, a 22 ª Edição, dos Notáveis Juristas e Personalidade que se Destacaram no ano de 2016., lamentando 
a  ausencia do  Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do RJ, Milton Fernandes de Souza (que por motivo de força 
maior, não pode comparecer, tendo sido devidamente representado). 

Dra Antonia Teixeira (Pres. do CAIG) entregando a placa alusiva ao título
de NOTÁVEL JURISTA de 2016 ao advogado Jorge Luiz Machado.

           Dr. Ulysses Monteiro entregando a placa alusiva a NOTÁVEL 
JURISTA de 2016, a advogada Marize de Abreu Magalhães Silva.

O representante do Dr. Rodrigo Mezzomo recebendo a placa alusiva ao 
NOTÁVEL JURISTA de 2016, das mãos do Dr. Jorge Bloise (Pres. CARJ).

Des. Federal Alcides Martins Ribeiro Filho, recebendo do Dr. Jorge Bloi-
se a placa alusiva ao título de NOTÁVEL JURISTA de 2016.

Dra. Antonia Teixeira(Pres. do CAIG) fazendo a entrega ao juiz do Tj/RJ
José Francisco Leite Marques, a placa de NOTÁVEL JURISTA de 2016. 

Sra. Anne (esposa do homenageado) entregando a placa de NOTÁVEL
JURISTA ao Dr. João Marcos de Melo Marconndes (Proc. da República).
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     “A Título de ilustração, informamos que a 10ª Medalha da Paz, ofertada nesta noite ao Gen Bda 
ADILSON CARLOS kATIBE, foi instituída para homenagear a pessoas que em razão de suas ati-
vidades e funções laborais, prestam relevantes serviços ao nosso país, e muitas vezes colocando em 
risco  a própria, vida, segundo mencionou em seu discurso, o presidente da ACAERJ- Associação 
de Clubes dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, dr. Reinaldo josé de Almeida.” 

O Defensor Público André luís Machado de Castro recebendo o título 
de NOTÁVEL JURISTA 2016 das mãos da modelo Danielle Arona.

A Sra. Bianca Maria Lima Freixo recebendo a placa de personalidade 
2016 das mãos do casal Cláudia e Henrique Padilha (Pres. CAN)

Dr. Luiz Pimentel, cirurgião plástico, recebendo a placa alusiva ao título de  
Personalidade em destaque  2016, de sua esposa Lyz Maria.

Gen Bda Adilson Carlos Katibe, recebendo de sua esposa, Sra. Ana 
Paula a MEDALHA DA PAZ 2016.

Gen Bda Katibe, discursando em nome de todos os homenagiados. Dr. Orquinézio de Oliveira discursando em nome da ACAERJ e do 
CAN, saudando a todos os homenagiados do ano de 2016.
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Em março de 2015, a ACAERJ protocolou na Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil-Seccional RJ, sob o nº 8.427/2015, o 
projeto LAZER PRA VOCÊS ADVOGADOS E ADVOGADAS, FAMILIARES E RETIRO DOS ADVOGADOS, e infelizmente, 
até hoje o presidente Felipe Santa Cruz, sequer despachou, a qualquer título, estando paralisado em seu gabinete. Fica o registro 

para futura reflexão.  Eis na íntegra, o projeto:
“EXELENTÍSSIMO PRESIDENTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO.
A ACAERJ - Associação de Clubes dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, com sede na Av. Marechal Câmara, 210, 3º an-
dar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 04.944.266/0001-43, vem a V.Exa, com o respeito e acatamento devi-
dos, por seu presidente que esta subscreve, apresentar a presente PROPOSIÇÃO, na forma que se segue :

PROJETO LAZER PRA VOCES ADVOGADOS & ADVOGADAS, FAMILIARES E RETIRO DOS ADVOGADOS.

-Conforme se depreende da pesquisa realizada pelos diretores do Clube dos Advogados de Niterói, após serem consultados 
familiares de (80) oitenta advogados(as) falecidos, comprovou-se o seguinte:
1- Dos 80 óbitos, (8) oito ocorreram por causas diversas e (72) setenta e dois por derrame cerebral e infarto do miocárdio;
2- Dos 72 óbitos, sessenta e cinco (65) não praticavam esporte ou lazer de qualquer natureza.
3- Desses sessenta e cinco (65) óbitos, cinquenta e cinco (55) não praticavam esporte ou lazer por falta de tempo, e por falta de 
dinheiro.
4-  Dez (10) tinham recursos, porém não praticavam nenhum esporte ou lazer, por absoluta falta de tempo. 
5- Apurou-se ainda que dos 72 óbitos, 45 (quarenta e cinco) eram fumantes. Sendo que 32 haviam deixado de fumar e 27 nunca 
fumaram. 
6- Concluiu-se que, pela vida estressante, faz-se necessário criar preventivamente, meios ou formas para se atenuar o dia a dia 
dos advogados.
7-Daí a necessidade de se fundar clubes de advogados, em todos os lugares onde houver Subseções da OAB/RJ, ou próximo, 
para que os advogados e seus familiares possam ser beneficiados, assim como O Retiro dos Advogados, para ampararmos os 
colegas que tiveram ao final de suas vidas, o infortúnio de ter que ser ajudado por alguém, por não ter sequer uma família ou 
um ombro amigo para ampará-los, e ajudar em suas sobrevivências.
- COMO REALIZAR SEM ONERAR OU VINCULAR DIRETAMENTE A OAB/RJ. EM OUTRAS PALAVRAS, PARA NÃO 
COMPROMETER A ORDEM DOS ADVOGADOS PERANTE A OPINIÃO PÚBLICA E PERANTE AS DESPESAS QUE SE 
FARÃO NECESSÁRIAS PARA A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO?
PRIMEIRO PASSO: CRIAR (FUNDAR) CLUBES DOS ADVOGADOS. 
SE OS ADVOGADOS E ADVOGADAS, quiserem participar e contribuir para o engrandecimento de nossa clas-
se, criando um Clube dos Advogados, basta acessar o site www.clubedosadvogados-rj.org.brque ao clicarem HOME, 
na parte final clicar MateriaL de Apoio, a diretoria da ACAERJ está disponibilizando o material para criação de Clu-
be dos Advogados em sua cidade, com dicas, ata de para fundação, ata de fundação e modelo de estatuto etc...

SEGUNDO PASSO – Paralelamente à criação dos Clubes 
dos Advogados, estará em tramitação no Conselho da 
Seccional, a PRESENTE PROPOSIÇÃO no sentido de 
que seja incluído na anuidade doS advogadoS/advogadaS,
 A PARTIR DE 2016, o percentual de 10%(DEZ POR CENTO) 
para a ACAERJ, que providen-
ciará, sob sua responsabilidade,
 que sejam assim distribuídos: (7% )sete por cento, para 
manutenção e infraestrutura da ACAERJ e dos Clubes 
filiados; (3%) três por cento, para um fundo de reserva, 
que será utilizado para a criação da infraestrutura e 
manutenção do RETIRO DOS ADVOGADOS.
                   (vide site da ACAERJ);

A título de ilustração  O QUE É A ACAERJ ? QUAL A PRINCIPAL FINALIDADE ?
A ACAERJ - Associação de Clubes dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, sociedade civil sem fins lucrativos, foi criada 
com a finalidade principal de defender os legítimos interesses e necessidades dos Clubes de Advogados do Estado do Rio de 
Janeiro, perante os órgãos federais, estaduais e municipais, ou de qualquer outras entidade públicas ou privadas, promovendo 
a cooperação operacional entre os mesmos através do desenvolvimento, implantação e execução de eventos, atividades sociais
 e serviços comuns, entre outras. 
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  DOS BENEFÍCIOS IMEDIATOS 
 Ao serem implantados e implementados os recursos, o entretenimento aos advogados e seus familiares, através do esporte e 
lazer, estará sendo dessa forma, deflagrada guerra ao estresse e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida. 
COMO ADMINISTRAR OS 10% CONCEDIDOS A ACAERJ?
Todas as verbas conquistadas pela ACAERJ, além dos 10% concedidos pela OAB/RJ, serão para manutenção da Entidade e o 
excedente,repassada proporcionalmente, aos clubes de advogados devidamente habilitados, de acordo com a disponibilidade 
e respectivas necessidades, assim como para o RETIRO DOS ADVOGADOS, o que irá proporcionar  uma melhor qualidade 
de vida, aliviando e atenuando a própria CAARJ - Caixa de Assistência dos Advogados do RJ, uma vez que diminuirá sensivel-
mente o numero de atendimento aos advogados que não podem e não possuem o plano de saúde.
DA FISCALIZAÇÃO :
Além da fiscalização interna da ACAERJ, todos os balancetes mensais e o balanço anual deverão ser aprovados por uma co-
missão do Conselho da OAB/Seccional, sob pena de no exercício seguinte não serem repassadas as quantias devidas e corres-
pondentes, que serão bloqueadas ou, se for o caso, tomadas outras medidas que se fizerem necessárias.
TERCEIRO PASSO–Após atingirmos a meta de 20 Clubes (20 cidades), estaremos habilitados a fundar a FEDERAÇÃO DE 
CLUBES DOS ADVOGADOS. 
OBS: Ao fundarmos a Federação de Clubes dos Advogados, estaremos em condições de nos habilitar junto ao Ministério de 
Esportes, e irmos buscar as subvenções federais a ela inerentes. (Hoje seria aproximadamente o equivalente a 1,5 milhões de 
reais, dependendo das modalidades esportivas que tenhamos implementado).
QUARTO PASSO – Após a criação da Federação e estarmos habilitados nos Órgãos competentes, partiremos para finalmente 
legalizarmos a CONCABR- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE CLUBES DOS ADVOGADOS DO BRASIL. 
OBS: Para chegarmos a esse patamar, precisamos legalizar os Clubes de Advogados em 20% dos Estados Brasileiros, ou seja, 
teremos que contar com um mínimo de 9 federações estaduais.
Pelo exposto requer a V.Exa, seja a presente encaminhada ao Conselho PLENO, para apreciação, após cumpridas as formalida-
des DE ESTILO.

                                         P.Deferimento.
                                    Rio de janeiro, 05 de Fevereiro de 2015

                                        Reinaldo josé de almeida
                                            ( Pre. Da Acaerj )

CONCURSO PORTEIRO LEGAL

Estamos dando início a nova edição do concurso PORTEIRO LEGAL. Nossa 
equipe estará nas ruas, notadamente nos condomínios em que são distribuídos 
o nosso jornal ARAUTO DOS ADVOGADOS, sondando,

pesquisando, tirando fotografias, e ao final, numa data a ser anunciada futuramente, have-
rá um sorteio, que acontecerá durante o programa SOS VERDADE. Lembramos aos nossos 
leitores, que para concorrer, basta telefonar para (21)2719-1801, após as 13h, e solicitar a 
presença de nossa equipe, para que possamos fazer a inscrição, diretamente no local, gra-
ciosamente, dos candidatos.  Ao ser sorteado(a) ganhará um final de semana (com direito 
a um(a) acompanhante, no Hotel Fazendo Canto da Serra (www.hotelfazendacantodaserra.
com.br).

Fabiana de Oliveira

Alécio Galvão Arsenio José da Silva Fabiano Gomes da Conceição

Ricardo Santana Moraes

Condomínio Big-Ben
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Muita gente não sabe da lei e acha que se trata de um cachorro comum.

A Lei 11. 126, de 27/06/2005, regulamentada pelo 
DECRETO Nº. 5.904, DE 21 DE SETEMBRO DE 
2006, dispõe sobre o direito da pessoa com deficiên-
cia visual de ingressar e permanecer em ambientes 
de uso coletivo acompanhada de cão-guia e dá ou-
tras providências.
O uso do cão guia é um direito legal.  A pessoa com 
deficiência visual usuária de cão-guia, tem o direito 
de ingressar e permanecer com o animal em todos 
os locais públicos ou privados de uso coletivo. 
Faz-se necessário que os policiais e as pessoas co-
muns, tenham uma formação mais humana para 
compreender que um deficiente visual precisa de um 
cão guia.   

CÃO GUIA - DEFICIENTE VISUAL PRECISA SER RESPEITADO. 

Saber ouvir e ter a paciência de verificar uma informação, são sinais de sabedoria. PARA REFLE-
XÃO DAQUELES QUE SÃO CONTRA A PRESENÇA DE UM CÃO GUIA.

VOCÊ SABE PERDOAR ? 
Perdoar traz benenefícios para a saúde de quem perdoa. Até cura.  Pesquisas efetuadas pela Univer-
sidade de Stanford, revelam que o rancor pode desencadear uma série de doenças, inclusive o cân-
cer. Só o perdão pode vencer esse sentimento. Saber perdoar, traz a paz, reconciliação, e transforma  
uma história de vida.
Saber perdoar, não significa esquecer. Para se livrar do peso da mágoa existem vários caminhos 
necessários e obrigatórios. Mas sob minha ótica, dentre eles o primeiro,  é perdão a si mesmo e a 
quem te cachuchou um dia, e do perdão ao pedido desculpas sinceras, para quem você ofendeu. 

VOCÊ SABE PERDOAR ? 

ACESSE NO CANAL DO YOUTUBE - PROGRAMA SOS VERDADE
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ACESSE NO CANAL DO YOUTUBE - PROGRAMA SOS VERDADE

SOCIAL de leve
Como parte das comemorações do 33º aniversário do CAN- Clube 

dos Advogados de Niterói,  foram homenageados vários colaboradores
 do Clube, com o Diploma da Amizade . 

Bolo ALUSIVO AO Aniversário do CAN – Clube dos Advogados 
de Niterói.

Sra. Ana Paula e seu e4sposo Gen. de Bda Adilson Carlos 
Katibe, DD Cmte da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão do 
Exército Brasileiro da Fortaleza de Santa Cruz.

Dr. Reinaldo de Almeida e o Gen de Bda Adilson Carlos Katibe, 
em momento de descontração, durante Coquetel do Aniversário 
do CAN.

Dr. Reinaldo de Almeida agradecendo a presença dos homena-
geados e convidados.

Dr. Reinaldo de Almeida e o Gen de Banda Adilson Carlos Katibe, 
ladeado por seus Oficiais Superiores.

Homenageados com o Diploma da Amizade do CAN-Clube 
dos Advogados de Niterói pelo Presidente e Vice Presidente,  
Dr. Henrique Tostes Padilha Filho e Dr. Reinaldo de Almeida: 
Sr. Walmir, Dr. Dinister, Sr. Ferreira( ao Centro), Sra. Edjane 
(responsável pela Cantina do CAN), Pr. Aurenio e Pr. Joneir.
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                              JOGO DOS SETE ERROS

Pr. Aurenio, recebendo das mãos do Dr. Padilha, o Diploma da 
Amizade do CAN.

Sra. Conceição Mendonça, esposa do Cel Mendonça e o Dr. Reinal-
do de Almeida, dando início ao momento de descontração, ao som 
do maravilhoso Cantor Hélcio Luiz.

Sra. Cláudia Padilha, Dr. Padilha, o Cantor Hélcio Luiz(ao fun-
do) e o Dr. Reinaldo de Almeida, no momento dos Parabéns pelo 
Aniversário do CAN.

Dr. Reinaldo de Almeida,  Gen de Bda Adilson Carlos Katibe, 
e o Venerável Mestre Sr. Domingos.

Homenageados com o Diploma da Amizade do CAN- Clube dos Advogados de Niterói.


