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O que sobra da alma quando terminam  os cari-
nhos?
A mente é surpreendida pelo tempo perdido, pelos 
sonhos sonhados em vão e a descoberta que os planos 
feitos em conjunto eram apenas metade de uma verda-
de.
O que fazer do tempo (tão pouco tempo que resta).
Dos anos que fl utuam no vazio?
Vem a surpresa ante a “convicção”(dolorosa convicção) 
que as palavras emergiam dos lábios, cerebralmente 
elaboradas, mas totalmente despidas de sentimento.
Tanto tempo perdido... tanta expectativa destroçada, 
tanta promessa de festa, transformadas em pó.
O que sobra da alma, quando terminam os carinhos?
Uma noite cinzenta ininterrupta, cortada pelas lágri-
mas, que se juntam às madrugadas nos despertares 
repentinos.
E o que fazer com as datas carinhosamente guardadas:
Chocolate na Páscoa, caixinha de música, no aniversá-
rio.
Discos e fl ores no Natal...
Forma-se dentro do peito, com o nosso total desconhe-
cimento uma solidão traumática inesperada, insidiosa-
mente armada pelo correr do tempo mentiroso.
Caminho, não sei para onde, busco, não sei o que, vou 
ao encontro de ninguém.
O que sobra da alma quando terminam 
os carinhos?         
                                             
                                                Hermes Santos

      INDAGAÇÃO
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ANUNCIE
NO ARAUTO DOS ADVOGADOS

TEL.: (21) 2719-1801
( APÓS 13H)

QUAL É O VERDADEIRO PAPEL DO PAI?
Frequentemente eu encontro algumas pessoas muito confusas com a verdadeira importância do papel do pai na formação psicoafetiva da criança 
e, posteriormente, durante toda a vida adulta da prole. 
Eu ainda me lembro dos anos 80, onde havia uma espécie de moda ou crença popular de muitas mulheres
 que tinham filhos com pais “desconhecidos” e elas chamavam esta prática de “produção independente” 
– algo sistemático, mas que se revelou nas décadas posteriores, num tremendo desastre nas relações 
familiares e na formação emocional desses mesmos indivíduos que se formaram sem nenhuma referência
 paterna, demandando o auxílio posterior dos Psicólogos que acabaram entrando neste cenário caótico de
 angústia e medo.
Não podemos negligenciar de forma alguma a importância do pai na vida psíquica de uma criança que 
demanda cuidados especiais, da mesma forma que necessita dos cuidados maternos. Segundo Sigmund 
Freud, o pai da psicanálise, afirmou que a figura do Pai representa a lei e a segurança emocional da criança 
nos seus estágios posteriores de desenvolvimento psíquico.
A falta de um pai presente cria embaraços ontológicos nesta dinâmica familiar. O pai precisa ser compreendido no âmbito imaginário, simbóli-
co e real. Precisa estar muito bem definido na mente dos jovens que carecem de referências dos arquétipos masculinos e femininos sólidos para 
poder realizar boas escolhas no âmbito existencial.
A falta de um pai implicará em muitas questões de ordem vivenciais e subjetivas ignoradas pelo próprio sujeito, quando for defrontado e ques-
tionado diretamente. A maioria desses jovens ou mesmo, adultos, tendem a negar ou criar fórmulas mágicas de escapismo dialógico, como um 
eficiente mecanismo de defesa e fuga.
O pai ausente é uma das muitas motivações subconscientes ou não, que levam inúmeros jovens na adolescência para comportamentos de rebeldia 
e autopunição.
A falta de um pai presente gera um excesso da presença materna que sufoca o indivíduo dentro de uma relação familiar sem a dicotomia primor-
dial do gênero humano. Sem o pai, não há uma quebra na relação simbiótica com essa mãe ou com o seu objeto de amor primevo. O pai facilita a 
formação dos novos vínculos afetivos ao fragmentar uma espécie de narcisismo característico da estrutura psíquica na relação entre mãe e fi-
lho(a) como se fossem um só indivíduo. 
Eis o segundo parto emocional!
É um processo muito complexo, mas que encontra solução na relação saudável do pai ou de um substituto a sua altura, alguém capaz de trazer 
paz e tranquilidade na mente do jovem e futuro adulto que busca equilíbrio, segurança e bons relacionamentos fora do eixo familiar.
Finalmente, poderemos compreender que o pai é muito mais do que três letras, ser pai é assumir o papel mais importante da sua vida ao lado 
daquela criatura que se espelhará nos seus exemplos, modos e comportamentos. 
Não é à toa que muitos homens se transformam em verdadeiros ídolos para os seus filhos, que lhes devotam amor e gratidão como uma forma 
simples de dizer:

  - “Muito obrigado papai! Não teria conseguido de verdade sem você.” 
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                                MAÇONARIA EM DESTAQUE
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Com as presenças de várias 
autoridades maçônicas, tais 
como o Sereníssimo Grão 
Mestre da GLMERJ,  Paulo 
Lemgruber, assim como o 
Eminente Grão Mestrre do 
GOB-RJ, Edimo Muniz Pi-
nho, Poderoso Grão mestre 
Adjunto  Aildo Virginio 
Carolino e Bruno Rodrigues 
Paura, presidente da Mútua, 
tomaram posse os venerá-
veis David Pontes, na loja 
Claudia Maria Diz Zveiter 
147(GLMERJ);  Welington 
Ferreira , na loja Moysés 
Zveiter  94(GLMERJ) e 
Charles Paura, na loja Fra-
ternidade 2765(GOB/RJ).  
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ACESSE ATRAVÉS DO CANAL DO YOUTUBE 
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                                                           “A Justiça Envergonhada”

Prezados leitores, 

No Dia 11 de Agosto se comemora a Fundação dos Cursos Jurídicos no Brasil e o Dia dos Advogados. A celebração dessa 
data é feita porque, através da Carta de Lei de 11 de agosto de 1827, o Imperador D. Pedro I sancionou a criação de duas 
Faculdades de Direito, sendo a primeira instalada na cidade de São Paulo, em março de 1828 e a segunda na cidade de 
Olinda - PE, em maio de 1828, onde foram formados os primeiros Advogados no Brasil. 
Quando falamos de Faculdades de Direito e de Advogados, naturalmente nos vem à mente o conceito de justiça, que não 
vem da justiça da divina, mas sim daquela que entre os homens se materializa através dos julgamentos por juízes e tribu-
nais de todo o país. Também no Brasil existe um dia reservado a celebrarmos o Dia da Justiça, o Dia 8 de Dezembro.
Certamente no dia 8 de Dezembro próximo nada teremos a comemorar pelo Dia da Justiça, já que no país ela nada tem a 
ostentar, senão uma profunda vergonha pelo desempenho imoral e ilegal de alguns membros dos tribunais, notadamen-
te dos tribunais superiores, aqueles situados em Brasília. E essa vergonha, já de algum tempo desvendou a face da Deusa 
Themis, que agora se mostra com a mão esquerda tapando a boca, como que para conter um grito estupefato, a mesma 
mão onde antes pendia a balança sagrada.
Infelizmente, todos somos testemunhas de que essa vergonha já se estampou na face da pobre deusa e na face de todos os 
brasileiros de bem, ao menos, desde o ano passado, quando do julgamento pelo Senado Federal do processo de impea-
chment da ex-presidente Dilma Rousseff. Naquela ocasião o mundo jurídico assistiu incrédulo ao resultado final daquele 
julgamento que fora presidido pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, que 
num ato de ousadia, para não dizer coisa pior, “rasgou a Constituição da República ao manter os direitos políticos da con-
denada”, como afirmaram vários juristas de notoriedade reconhecida.  
E, o que dizer da atuação vergonhosa da maioria dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, em junho passado, quando 
do julgamento do processo movido pelo PSDB, que pedia a cassação da chapa Dilma-Temer, vencedora nas eleições de 
2014... Dizer que foi só uma vergonha é até bem sutil. Aquele julgamento ficará marcado na história, porque nele prepon-
derou o total desprezo que “suas excelências” deram a um conjunto probatório robusto e incontestável de graves crimes 
eleitorais, suscetíveis de anular aquela eleição.
Lembramos aqui dos julgamentos vergonhosos mais recentes havidos no país, mas o Judiciário e a justiça não padecem 
somente desses males, padecem também pela falta de senso ético e moral de muitos de seus membros na condução dos 
processos judiciais e também na condução dos procedimentos inerentes ao funcionamento, composição e gastos vincula-
dos aos tribunais, onde não é incomum o nepotismo e o fisiologismo, em grave confronto com os interesses da sociedade. 
Essa vergonha ou essa falta de vergonha nos dá a sensação de que “chegamos ao fundo do poço”, de mãos erguidas claman-
do pela salvação, que por certo virá, porque ao final o bem deverá prevalecer, se Deus quiser.
Por oportuno, já que neste segundo domingo do mês de agosto comemoramos o Dia dos Pais, peço a Jesus Cristo que con-
ceda a todos os pais muita força e  ternura, indispensáveis para dirigir os destinos dos filhos amados, tornando-os mem-
bros destacados da família, a instituição mais importante da sociedade.
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 O Brasil passa neste momento por grandes mudanças, mesmo 
que olhemos para este mar de lama noticiado pelos meios de comu-
nicação e fi quemos pasmados com tudo isso, algo existe de positivo. 
Pela primeira vez assistimos a poderosos corruptos que agem nas 
sombras, intocáveis pela justiça, serem investigados e presos. Por 
mais que ainda a gente se sinta um pouco descrente, baseados em 
nossa história de tentativas em punir esses maus representantes de 
nosso povo, quando víamos tudo acabar em pizza, uma centelha de 
esperança começa a acender em nossos corações, e aquele sonho 
de termos um Brasil próspero retorne brevemente, e nossos com-
patriotas sintam novamente aquele orgulho verde e amarelo voltar 
a permear o povo desta majestosa e sublime nação. Mas para que 
tudo isso se concretize plenamente, sabemos muito bem que o de-
ver de casa tem que ser bem feito, começando desde já pelos nossos 
pequenos delitos de cada dia, aqueles que praticamos no dia a dia 
e que achávamos normais até então, como furar fi las, não ceder o 
lugar nas conduções àqueles a quem por direito, idosos, mulheres 
grávidas e outros, não devolver o troco que recebemos a mais, e 
principalmente não trocar o voto por pequenos favores, acompa-
nhar e cobrar daqueles em quem votamos as melhorias prometidas, 
pois só assim veremos aquele nosso sonho de prosperidade tornar-
se realidade, e conseguirmos assim o país que todo brasileiro deseja 
e merece.
Paulo Maurício Regent

ORGULHO VERDE E AMARELO

ACESSE ATRAVÉS DO CANAL DO YOUTUBE 
            PROGRAMA SOS VERDADE
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Caríssima(o) Leitora(o), 
por favor acesse o programa SOS verdade, através do youtube, 

pelo menos 1 vez por mês. 
Se puder dar mais uma ajuda, baixe o aplicativo app.vc/sosverdade 
em seu celular ou tablet(é custo zero).Se possível recomende a ami-

gos e familiares. 

Antecipadamente, os nossos sinceros agradecimentos     WWW.LEILAMEDINAPRESENTES.COM.BR

                   
 VELHAS  IDEIAS  NOVAS                                   

 Antônio Laért Vieira Júnior - Advogado -  laert@avlar.com.br

� “Triste época! É mais fácil desintegrar 
um  átomo do que um preconceito”.  
       Alberto Eisntein     (1879-1955)

� “Há mais coisas entre o céu e a terra, do 
que podemos imaginar”.  
      William  Shakespeare (1564-1616)  

Assombrado com imagens, assustado com coisas e novidades que tem acontecido nesse mundo difícil de destrinchar, 
tenho perambulado por aí, quase sem entender o que se passa. Vivemos desorientados, nessa rápida, acelerada e aluci-
nante transformação, sem um modelo capaz de oferecer respostas aos desafi os que nos são impostos dia após dia por 
essas mudanças. Nesse mal estar contemporâneo, tenho procurado encontrar o sentido e alcançar a compreensão des-
tes acontecimentos velozes, sem êxito, assoberbado pelas expectativas e rupturas. Me consola o fato de não ser o único 
estarrecido, pasmo, desorientado. Por vezes chego mesmo a pensar que não há espaço para mim nessa quadra da vida 
que temos vivido. Não, mas não é caso de suicídio. Na minha perplexidade e medo ainda existe uma ponta de coragem 
e esperança. Nossa sociedade está esgotada e exausta de tudo: da velocidade, da representação, da saturação de infor-
mações, dos modos de controle e monitoramento da vida. Temos dado sinais de cansaço de um modo de existência que 
não foi escolhido por ninguém, mas imposto a todos. Sentimo-nos exigidos, coagidos e cobrados a otimizar e aperfeiço-
ar sempre, o que se traduz num mecanismo cruel de extração de vida. Gastamos horas a esmo falando de assuntos que 
bóiam na superfície daquilo que realmente importa. Remover todos os clichês que estão grudados na gente e que nos 
dizem o que é o amor, a felicidade, a vida, a beleza, é  o  que essa  aceleração muitas vezes impõe e interpela. Cedemos 
sem muito pensar,  porque o  tempo,  com toda essa  urgência e  peso, é  cada  vez  mais  escasso. Ah, quisera eu pensar 
sem corrimões para  saber  viver nos  dias que  correm, usufruindo de uma farta safra de contentamento e bem aven-
turança para reencontrar  as  fontes  da alegria perdida, recuperando-me do agito acelerado deste  tempo estranho  e  
sombrio.
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Dr. Reinaldo de Almeida homenageando com flores a 
Dra. Diana Ventura.
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ACESSE ATRAVÉS DO CANAL DO YOUTUBE 
           PROGRAMA SOS VERDADE

Dra. Diana Ventura, Sr. Douglas Bullé e o também 
Entrevistado da noite o Dr. Bruno Paura(.

Sr. José Carlos Gama, Professora Carolina Gomes, Sra. 
Tatiana de Luna e Sra. Maria Ângela Galvão.

Os  Parabéns pelo aniversário do Programa SOS Verdade, com 
a participação empolgante dos convidados.

Dr. Reinaldo de Almeida homenageando com flores a Sra. 
Valéria Gervásio (Buffet Gervásio Festas, pelo seu aniversário.

Os  Parabéns pelo aniversário do Programa SOS Verdade, 
com a participação empolgante dos convidados.



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

Janeiro

  PAGINA 9 ARAUTO DOS ADVOGADOS
Orgão informativo da acaerj - Associação de clubes dos advogados do estado do Rio de Janeiro

Anuncie ou Patrocine o 
PROGRAMA SOS VERDADE-

TEL.: (21) 2719-1801
( APÓS 13H)

O empresário da área de informática, Rodrigo Brandão, 
durante sua entrevista.                           Dr. Reinaldo de Almeida, homenageando o 

                Cel Wilton Soares Ribeiro, com o Diploma da Amizade da 
                      ACAERJ – Associação de Clubes dos Advogados 
                                    do Estado do Rio de Janeiro. 

Dr. Reinaldo de Almeida, homenageando o Cel Ricar-
do da Silveira Furtado, com o Diploma da Amizade da 
ACAERJ – Associação de Clubes dos Advogados do Esta-
do do Rio de Janeiro.

Dra. Tatiana Almeida, Dr. Fábio Biscalchin e Sra. Vera 
Lucia.

Sra. Vera Furtado e Sra. Teresa Filomena Magalhães.

Sra. Alcione, Dra. Nelma Dovales e Sra. Fátima Lo-
pes(maquiadora).
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Caríssima(o) Leitora(o), 
por favor acesse o programa SOS verdade, através do youtube, 

pelo menos 1 vez por mês. 
Se puder dar mais uma ajuda, baixe o aplicativo app.vc/sosverdade em 

seu celular ou tablet(é custo zero).Se possível recomende a amigos e 
familiares. 

Antecipadamente, os nossos sinceros agradecimentos

Pr. Edson Thomas(Radialista), cantor Carlos de Olivei-
ra, Capelã Juliana de Oliveira, Pr. Samuel Virgínio e Sr. 
Elço Dias.

Sr. Luiz Carlos, Sr. Elias Crispim, Sr. Paulo Meyer e Sr. Ro-
drigo Brandão.

Pr. E cantor Joel Pitta, sua esposa Sra. Cleide,  a peque-
nina Giovana Pietra Pitta, Gabrielly Pitta, e o fotógrafo 
Sr. Richard Claussen.

Dr. Reinaldo de Almeida, homenageando com flores a 
Sra. Vera Furtado.

Dr. Reinaldo de Almeida, homenageando com flores a 
Sra. Cleyde Pitta.

Pr e Cantor Joel Pitta, durante apresentação no Pro-
grama SOS VERDADE.
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ACESSE ATRAVÉS DO CANAL DO YOUTUBE 
             PROGRAMA SOS VERDADE

ACONTECEU
No dia 28 de agosto próximo passado, no plenário da Câmara 
Municipal de Niterói, os vereadores representados pelo Vereador 
Bruno Lessa, homenagearam a Maçonaria do RJ, pelo dia do Ma-
çon. Na oportunidade , na presença de várias autoridades maçô-
nicas, diversos maçons foram agraciados com a medalha Tiraden-
tes, título  de cidadão Niteroiense e  moção de honra  ao mérito. 
PARABÉNS AOS MAÇONS da GLMRJ E GOB/RJ,

Serenissimo Grão Mestre da GLMRJ PAulo Roberto R. Lemgruber, 
Eminente Grão Mestre do GOB/RJ Édimo Muniz Pinho, Vereador 
Bruno Lessa, Sapientíssimo Grão Mestre Geal Adjunto do GOB/RJ,
Poderoso Grão mestre Adjunto do GOB/RJ e o Grão Mestre Adjunto 
da GLMRJ José Ricardo Salgueiro Castro. 

Presidente da Mútua do GOB/RJ Bruno Rodrigues Paura

No dia 02 de junho, Enrico (irmão de Manuela), comemorou seu 
1º aniversário. Os papais Ézio e Monique receberam seus familia-
res e amigos, numa grande festa.  Parabéns Enrico. O que não falt-
tou foi myita alegria com toda a turma do Walt Disney . Que papai
do céu ilumine eternamente a vida do pequeno.
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      Não podemos deixar de parabenizar a direção da CAARJ, pelo belíssimo empreendimento (diga-se de passagem, com 
bastante visibilidade), ao criarem a “TENDAS CAARJ”, e que brevemente estarão espalhadas pelo Estado do Rio de Janeiro.
      Em princípio, nós da ACAERJ, ficamos preocupados pois parecia que sistematicamente estávamos sendo perseguidos. 
Acabaram com a Academia de Ginástica (ao extinguirem o comodato), que com muito sacrifício o CAN-Clube dos Advo-
gados de Niterói havia instalado na sobreloja da Casa do Advogado, atendendo gratuitamente os advogados, acadêmicos  
de direito, funcionários da CAARJ, sendo previsto dependendo da ampliação dos serviços, também para os familiares. 
Ressalte-se que o CAN aplicou e perdeu cerca de R$35.000,00, ao adquirir  os equipamentos ( 3 tranfor, 5 biciletas, 3 estei-
ras, vários alteres, equipo de pilates ) além do investimento para a aplicação na adaptação do espaço para a Academia, ape-
sar da luta do então presidente dr. Cesar Meira para mantê-la  em funcionamento, uma vez que o ilustre diretor da CAARJ 
em sua demonstrada gana administrativa, entrou na Justiça requerendo Reintegração de Posse contra a ACAERJ, conse-
guindo dessa forma, desestabilizar e desalojar-nos de sua sede, também na cidade do Rio de Janeiro. 
   - Esperamos que com o projeto CAARJ + BEM –ESTAR, possibilite também, agilizar a preocupação social com os cole-
gas menos afortunados, e resolvam colocar em prática o projeto que se encontra adormecido nas prateleiras da OAB/RJ, 
no sentido de levar lazer para os advogados/advogadas e seus familiares, possibilitando a criação do Retiro dos Advogados, 
cujos protocolos a nível nacional, nº 4.165/2003 , e a nível estadual nº  8.42/2015, encontram-se paralisados.
    - Parabéns a toda diretoria da CAARJ por esse projeto maravilhoso. (muito embora saibamos que se ao invés de Tendas, 
fossem fixadas como Academias em todas as cidades onde existissem Clubes dos Advogados), o custo operacional seria 
bastante reduzido e atingiria, sem sobras de dúvidas, toda a Classe.    WWW.CLUBEDOSADVOGADOS-RJ.ORG.BR

A LUTA CONTINUA

           (PARTE DOS EQIPAMENTOS DA ACADEMIA DO CLUBE DOS ADVOGADOS DE NITERÓI, QUE FOI DESATIVADA)

ANUNCIE
NO ARAUTO DOS ADVOGADOS

TEL.: (21) 2719-1801
( APÓS 13H)
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Dando continuidade ao concurso do Porteiro Legal, eis a relação de mais 
dez candidatos a um final de semana, com direito a um acompanhante, no 
Hotel Fazenda Canto da Serra.  Para se inscrever, basta você ser porteiro ou 
recepcionista de um condomínio, telefonar para 2719-1801, após as 13h, e 
solicitar a presença de nossa equipe no seu local de trabalho, para garantir 
a sua inscrição. 

      6-ANTONIO FRANCISCO
        ED.  FAGUNDES VARELA

                  7-ALEX SANDRO
                         ED. MARBELA

         8-ALEX SILVA
         ED. BARBARELA

                        9- CARLOS RENATO
                                    ED. PALÁCIO

                  10-ANTONIO SOARES
                     ED . RUTH AIDA CARDOSO

                  11-JOÃO BRAZ DUQUE     
                          ED. NOVA RESIIDÊNCIA

                        12-SÉRGIO BATISTA
                             ED. RIVIERA

                13-SERGIO DA SILVA PUPO
                   CANTO DO RIO FUTEBALL CLUB

            14- SERGIO EVANDRO DA SILVA
                             ED. PORTO RICO

                    WELLINGTON AFONSO

ACESSE ATRAVÉS DO CANAL DO YOUTUBE 
              PROGRAMA SOS VERDADE

                              
                                

         ED. MICRIOLI RIBEIRO
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ATENÇÃO ADVOGADOS (AS)

    TEMOS A SOLUÇÃO IMEDIATA PARA PRECATÓRIOS.
 (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL)

    CONTATOS PELO TEL. (21) 2719-1801
 (APÓS ÀS 13h)

                                                 
                          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) 3619-1022 / 3619-1029 / 3608-1070

   ARAUTO DOS ADVOGADOS COMEMORA SEU 14º ANIVERSÁRIO
Durante o PROGRAMA SOS VERDA-
DE,  comemorou-se o 14º aniversário de 
fundação do jornal Arauto dos Advoga-
dos, e o niver da grande colaboradora e in-
centivadora Valéria Gervásio, responsável 
pelo Buffet Valéria Gervásio Festas.  O dr. 
Reinaldo, diretor responsável pelo Arauto 
dos Advogados, falou da satisfação de ter 
conseguido realizar mais um aniversário 
e festejar, mesmo diante das dificuldades 
financeiras que o jornal vem atravessando, 
e conseguir manter o nível. 

Prometeu que irá melhorar cada vez mais aderindo as novas técnicas.  Lem-
brou que o Arauto dos advogados esta sendo disponibilizado via internet, no 
site WWW.clubedosadvogados-rj.org.br.  Concluiu falando que “tenho a es-
perança de que estejamos prestando informações esclarecedoras aos nossos 
queridos leitores e que iremos aprimorar,  para que continuemos apresentando 
uma leitura agradável.  Agradeço, a essa equipe maravilhosa que contribuiu 
para que chegássemos ao nosso 14º aniversário. O meu agradecimento em 
especial a DEUS, o Grande Arquiteto do Universo, pedindo que ele nos ilumi-
ne para que possamos comemorar muitos aniversários do Arauto dos Advoga-
dos”.
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Cerimônia da  posse festiva do Governador do Ro-
tay Club Internacional, Distrito 4750, para o biênio 
2017/2018, de MIGUEL MENDONÇA PINHEIRO, 
diretamente da Ilha das Flores, do ARES - Area Recre-
ativa Esportiva e Social de São Gonçalo, RJ.

Final da Copa Gracie 
Pro-Arena Carioca, 
na Barra da Tijuca,    

Categoria Super-pe-
sado.   MEDALHA 

DE OURO  para 
RAFAEL BRAGAN-
ÇA FERREIRA, em 

23/07/2017.

  AS CUNHADAS SHEILA FAULHABER E PAULA ALMEIDA, 
EM   RECENTE ACONTECIMENTO SOCIAL.

O CASAL PAULA ALMEIDA E DAVID PONTES, SENDO HOME-
NAGEADOS PELA LOJA CLAUDIA Mª DIZ ZVEITER.
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Janeiro

                                                     

                      JOGO DAS SETE DIFERENÇAS
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ACESSE ATRAVÉS DO CANAL DO YOUTUBE 
              PROGRAMA SOS VERDADE

ACONTECEU –
Em 20 de julho passado, comemorando o 14º aniversário de fundação do GRUPO AREIA NA VEIA,  amigos da cidade de Araruama e 
Adjacências, na Região dos Lagos,aconteceu um passeio/carreata, com 80 Bugres,sob a coordenação do casal Douglas e Ellen, auxiliados 
pelo incansável  Junior.  Partiram de Araruama e foram curtir o encontro em São Pedro da Serra, na cidade de Nova Friburgo, no RJ. O 
Clube dos Advogados de Niterói se fez representar pelo presidente Henrique Tostes Padilha Filho e pela primeira dama Claudia Padilha.

Churrasco em comemoração ao dia dos advogados, promovido pela OAB-NITERÓI, em 11/08/17, no Praia Clube São Francisco, Niterói. 
O Clube dos Advogados de Niterói, se fez representar, pelo ilustre colega Marcio Aleluia. Parabéns Advogados, pelos 190 anos dos cursos 
jurídicos no Brasil.


