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 bOAS FESTAS

                                               posse academia maçonica   

Brindemos aos nossos leitores e a todos os 
colegas advogados e seus familiares.  Um 
Feliz Natal e um Ano Novo repleto de rea-
lizações, com muita saúde, fartura, união, 
lealdade, paz e amor.  É o que desejamos 
de coração .

Posse da nova diretoria e dos novos academicos da ACADEMIA NITEROIENSE MA-
ÇÕNICA DE LETRAS, HISTÓRIA, CIÊNCIAS E ARTES. 
Composição da mesa : Academico Orquinésio de Oliveira, Evandro Barros, Reinaldo 
de Almeida,  Eduardo Gomes (Pres.Academia Maçônica do GOBRJ) , Rodnei. Gomes 
(pre.Canto do Rio Foot Ball Club,  Alencastro Araujo de Macedo (Diretor do CAN). 

SEMINÁRIO DE PROCESSO CIVÍL PJ. 14
COORDENAÇÃO DR. ALEXANDRE CHINI
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EDITORIAL
QUERIDOS LEITORES.
Queremos dedicar-lhes os melhores votos de um 
feliz natal e um ano novo repleto de realizações, 
com muita saúde, paz e acima de tudo amor, por 
tudo que vocês representam para nós do ARAUTO   
DOS ADVOGADOS.

 UM FELIZ E GRANDIOSO 2018 
  

         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 fi scal
         Katia Pimentel espíndola Garcia.............presidente
         Henrique tostes padilha fi lho.........membro efetivo
          Arildo da silva Alves......................................suplente

Fundado em 28/07/2003, fumciona na Av. Ernani do Amaral Peixoto, 507, sala 
508, Centro, Niterói, RJ - CEP. 24.020-072 -Telefax- (21) 2719-1801

www.clubedosadvogados-rj.org.br
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A abelhinha

Neste momento,
tudo o que eu queria
era ser uma abelhinha,
para pousar onde você está,
sem ser vista.

Sentir o seu cheiro,
ver o seu olhar,
o seu andar
e picá-lo toda vez
que seu mau humor
se manifestar.
E depois, largar o meu mel
para adoçar a sua ira,
acalmar os seus nervos,
tornar sua vida tranquila
e fazê-lo vibrar 
toda a vez que me imaginar.

Como eu gostaria 
de ser uma abelhinha! 
Eu adoro você!   ............... DIONILCE

TODAS AS SEXTAS 17H

para pousar onde você está,
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ANUNCIE
NO ARAUTO DOS ADVOGADOS

TEL.: (21) 2719-1801
( APÓS 13H)

Muitas pessoas estão comentando entre si, sobre uma poderosa sensação de “aceleração do tempo”, algo bastante inusitado que vem aumentando 
nos últimos 30 anos. Porém, nunca percebido na história da humanidade com tanta intensidade. Trata-se de um fenômeno mental, muito conhe-
cido pelos Psicólogos como “tempo psicológico”, fortemente estimulado pela farta oferta de informação e comunicação instantânea desta nova era 
digital, é um sintoma direto das novas tecnologias incorporadas no dia a dia da raça humana.
E o resultado é exatamente esta percepção alterada da realidade física que continua a mesma com os seus ciclos naturais de duração dos dias e 
anos funcionando corretamente.
Menos a nossa percepção sensorial!
Tem muita gente que ainda está sentindo o gostinho na boca do “Chester” de natal da última ceia natalina ou ainda estão ouvindo os ecos dos fo-
gos de artifício explodindo na praia de Icaraí. São meras ilusões dos sentidos, afetados por uma demanda cada vez maior das mídias que ocupam 
o nosso tempo integralmente, desde o momento que acordamos até a hora de dormir falando no whatsapp, Facebook, Youtube, Netflix e centenas 
de outras formas de conexão, imersão e interatividade.
Antigamente, as pessoas não podiam se localizadas após o horário de trabalho. Quando estavam caminhando nas ruas, ficavam incomunicáveis. 
Para encontrar um endereço desconhecido, não haviam Gps. Era preciso um mapa de papel na mão e muita informação boca a boca. Dava traba-
lho para fazer as coisas, nada era fácil ou instantâneo. O mundo era um lugar analógico com uma quantidade menor de informações invadindo a 
sua mente.
Do jeito que as coisas estão caminhando, você vai precisar de um Chip extra, só para guardar inúmeras senhas, códigos e histórias globalizadas, 
impossíveis de decorar mentalmente por uma pessoa comum. De repente, todo mundo virou celebridade com os seus seguidores e criando novas 
profissões associadas, enquanto outras morrem da noite para o dia. Somos observados por milhões de câmeras escondidas nos lugares mais ines-
perados. E com isto, somos obrigados a mudar os nossos hábitos e comportamentos para poder sobreviver neste novo mundo, sem comprometer 
a imagem pessoal ou as nossas chances de sucesso.  
Sim! A sensação de tempo mudou drasticamente, pois o dia ficou mais curto com tantas interações que não param nem na hora do almoço. Basta 
observar aquela legião de “zumbis” que andam pelas ruas da cidade, enquanto falam perigosamente no maior companheiro da atualidade: O seu 
celular.
Entendeu agora porquê os ciclos ficaram bem menores? 
É uma tendência dos novos tempos onde Papai Noel vai precisar ser um verdadeiro atleta fitness para poder terminar as suas entregas dos presen-
tes e, no dia seguinte, recomeçar tudo de novo...
É o tempo psicológico agindo como um subproduto da sua experiência interior, algo não mensurável mecanicamente, mas subjetivamente, atra-
vés da intensidade emocional que lhe acompanhará em cada experiência. 
Mas que jamais se conectará com o tempo cronológico do calendário gregoriano.
Feliz Natal de 2017...  Ou será de 2018?

 
Whatsapp: (21) 98675-4720                                                                                                    Dr. Marcos Calmon
Fixo: (21) 2721-6784                                                                                                                     Psicólogo Clínico
www.drmarcoscalmon.com.br                                                                                                        CRP 32.619 / 05

      “JÁ É NATAL?”
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Recentemente , tomaram posse para o perídodo de  junho/2017 a junho/2018, na diretoria da Academia Niteroiense Maçô-
nica de Letras, História Ciências e Artes, os acadêmicos Reinaldo José de Almeida(Presidente), Evandro Vieira de Barros(-
Vice-Presidente), Orquinézio de Oliveira(Tesoureiro), Jose de Souza Neto(Secretário), Arimar Fabiano Ferreira(Diretor de 
Cerimonial). Destaque especial para a posse dos novos acadêmicos Marco Antonio Condeixa da Costa e Waldemar Zveiter.

ANUNCIE
NO ARAUTO DOS ADVOGADOS

TEL.: (21) 2719-1801
( APÓS 13H)
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TODAS AS SEXTAS 17H

                                                                                  Retrospectiva 2017. Que venha 2018!”
                
Prezados leitores, 

   Tantos foram os eventos ligados à política neste conturbado e surreal ano de 2017 que, num átimo ele vai se encerrando, deixando para a história 
acontecimentos que mudaram as estruturas do poder e deixam o Brasil com boas perspectivas para o futuro, especialmente porque os poderosos 
estão sendo presos e os seus castelos de poder estão ruindo pelo sopro dos bons ventos vindos da Justiça Federal, do Ministério Público Federal e 
da Polícia Federal, que estão dando um show de competência contra a bandidagem.

 O início de 2017 já prenunciava o que seria esse ano de grandes acontecimentos, tendo a prisão do mega empresário Eike Batista no dia 30 como 
o fato mais importante de janeiro. Em fevereiro, o TRE do Rio de Janeiro cassou o mandato do governador Luiz Fernando Pezão e de seu vice 
Francisco Dornelles.

 Em abril o ministro do STF Edson Fachin retirou os sigilos dos depoimentos prestados em Colaborações Premiadas por diretores e executivos da 
Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato, desvendando ao mundo um esquema de corrupção “nunca antes visto na história deste país”.
Em maio veio à tona a incrível história, dando conta de que o então Procurador Geral da República Rodrigo Janot arregimentou o super empresá-
rio da Friboi Joesley Batista, para fazer gravação secreta do Presidente da República em horário não protocolar, porque já se sabia que este, conhe-
cido político muito hábil que acabou assumindo a vaga deixada a força pela “ex presidenta” impedida, morderia a isca, como fazem todos os peixes 
grandes de Brasília.

 De lá pra cá, o Brasil que vivia a expectativa de ver votadas e aprovadas matérias importantes, como por exemplo a Reforma da Previdência, 
acabou por assistir o Congresso Nacional protagonizando a mais deplorável e vergonhosa operação de salvaguarda do Presidente da República no 
cargo máximo, à custa da venda de apoio.

Não tenho certeza, mas talvez não tenha o ex-Procurador Janot se lançado naquela empreitada aparentemente tão pueril e tão imprevisível de ten-
tar retirar do cargo o Presidente Temer, sem a mínima garantia de que alguma vantagem adviria para si ou para os seus. O certo é que no mínimo, 
muitos dos seus pares e outros tantos funcionários públicos lhe são muito gratos pela reforma previdenciária que não veio.
Em junho o TSE rasgou a Constituição e as leis para absolver a chapa Dilma-Temer que comprovadamente foi eleita com votos comprados em 
2014, deixando a grande maioria dos brasileiros envergonhados do Judiciário, mas em julho, o Juiz Federal Sérgio Moro, um exemplo para a ma-
gistratura, condenou por corrupção passiva e lavagem de dinheiro o bandido mor da República Luiz Inácio Lula da Silva, nos dando alento e um 
sopro de esperança de dias melhores neste país de gente ordeira.

 Os acontecimentos se sucederam com enorme velocidade e ineditismo neste 2017 já de saudosa lembrança, principalmente em nosso estado do 
Rio de Janeiro onde a cúpula do Poder Legislativo e seu órgão vinculado Tribunal de Contas “emprestaram” ao sistema penitenciário estadual vá-
rios de seus notáveis membros, sendo cinco conselheiros e três deputados estaduais, tendo à frente o presidente da ALERJ Jorge Picciani. 

 O povo do Rio de Janeiro também tem vibrado bastante, não com o futebol de pouca ou nenhuma virtude, mas com o recolhimento ao cárcere 
dos larápios do dinheiro público, tendo a frente o casal de condenados Sérgio Cabral e Adriana Ancelmo, que agora tem a companhia “luxuosa” 
do casal de ex-governadores e também condenados Anthony e Rosinha Garotinho. 
 Que venha 2018 com a mesma vocação de boas notícias e ações positivas para o Brasil, e que o ano novo em nosso estado traga um Ministério 
Público e um Judiciário mais presentes e mais operantes, mais próximos dos cidadãos de bem, atuando com vigor, nem que seja por inveja dos 
federais.
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 Palavras são palavras nada mais do que palavras! Você crê que seja verdade? Pois eu tam-
bém não! As palavras são a forma que temos para expressar os pensamentos, para transmiti-los 
uns aos outros. As palavras transformam e criam novas situações, infl uenciam aqueles que as 
ouvem, bem como aqueles de quem se fala, tanto para o bem quanto para o mal. As palavras 
quando transmitidas com sabedoria geram reações benignas, criam situações positivas e saudá-
veis, levam a soluções de problemas incalculáveis, progresso, evolução moral de nossa espécie. 
Nós passamos a conhecer melhor as pessoas pelas palavras que saem de sua boca, porém se são 
falsas voltarão como um bumerangue, porque gerarão ódio e mal-estar contra aqueles que as 
proferiram. Os nossos atos devem ser as testemunhas de nossas palavras, vejam os nossos políti-
cos, como tomamos conhecimento pela imprensa escrita, falada e televisiva, grande parte deles 
já não tem credibilidade junto ao nosso povo, e as suas falsas promessas hoje são comprovadas 
pelas suas más ações que visam somente seu bem-estar e não o daqueles que deveriam realmen-
te receber as benesses de uma vida melhor, a população.
 O que vem pelas palavras, pode se transformar em criações maravilhosas, bem como em 
catástrofes gigantescas, pode gerar vida, bem como a morte, converter o réu em culpado ou ino-
cente, o trabalhador em desempregado, o rico em pobre, o fraco em forte, o perdedor em vence-
dor e vice-versa. As palavras vêm sempre acompanhadas de sentimento, um simples “bom dia, 
amigo”, transforma, acalenta a quem o recebe, o “eu te amo” dito com sinceridade leva a outra 
pessoa ao paraíso. Havemos sempre de nos preocupar com o que dizemos, que seja sempre as-
sim, com sinceridade, e principalmente com as consequências que virão além das palavras.

“Não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca.” Palavras 
de Jesus Cristo em Mateus 15.
“… Pois a boca fala do que está cheio o coração. …” Mateus 12:34                                                                                                                                            
                                                                                                                               Paulo Maurício Regent                                                                                                                                           
                                                                                                                                                  15/11/2017

         ALÉM DAS PALAVRAS

ACESSE ATRAVÉS DO CANAL DO YOUTUBE 
            PROGRAMA SOS VERDADE

  TODAS AS SEXTAS 17H
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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

                                                                        FRAGMENTOS  DE  CONVERSAS  SOLO VII
                                       Antônio Laért Vieira Júnior 
                                                    Advogado
                                                                                                                                                              laert@alvesvieira.com
                               
                                               �  “O pensamento é como o vento, é capaz de tirar tudo do lugar”.
                                             Hanah Harendt (1906-1975)
                                                                                                                                       
                                               � “O tempo fi ca cada vez mais lento e eu  lendo,lendo, lendo, vou acabar virando lenda”.     
                                                      Paulo Leminski (1944-1989)
                                          

Quantos  remédios  terá  ministrado  a  tantos,  esse  homem  de  Deus, nascido em Remédios-MG ? Umas palavras, alguma  orientação,  es-
cuta apenas,  talvez um silêncio, ainda um  olhar ou  quem  sabe, um despertar  para  as  fagulhas  do bem.  Tudo isso calou fundo em muitos 
corações. Quantos remédios é capaz de ingerir um ser humano ao longo da vida ? E quantos remédios um médico poderá receitar em seu 
ofício ? Quem será capaz de fazer essa conta? Não importa o diagnóstico,  tampouco a dosagem, o que é relevante mesmo é a cura, a  conse-
qüência  que  esses  remédios trouxeram na  vontade  de  voltar  à  vida em  plenitude  ou mesmo no  ânimo de lutar para  que ela novamente 
se  restabelecesse. Minha reverência ao querido monsenhor Ildeo Malta, um médico de almas que  esteve entre nós, curou, encantou, cumpriu 
seu caminho, completou  a  corrida   e  deixou  marcas. Oxalá receba  a coroa  que  lhe  está  reservada. 

As vezes sou  levado  a  pensar  que  amo  o  silêncio  desde moço. É que, mesmo sem dar por isso, fui atraído, compus  canções nessa direção, 
realçando um aspecto até então totalmente desconhecido  para mim. Hoje o tema é cada vez mais recorrente e ocupa  grande espaço em  mi-
nhas  refl exões.  Será que a vida está voltando ao seu lugar ou eu é  que  estou  recolhendo  os  pedaços  que deixei  por  aí ?

Qual a sua utopia ? Uma sociedade perfeita ? Isso é inexistente no agora e inviável  no  futuro ? Não há mais utopia ?  Que  triste o  silêncio  das  
utopias. É tão incrível, que não é crível. Somos  ou  não  somos ?  Falta algo ? Nada ? Uma certeza ? Pensar é  perder-se do lugar, por isso  estava  
perdido  em  pensamentos.  Isso só se  faz possível no  silêncio que  ocupa  e  invade  tudo.

O mundo é  imundo ? Que coisa. Jogo de palavras ? Indagação? Afi rmação ? Como  é  linda  e rica  nossa  língua: cada  palavra  é  uma  coisa,  
mas  também  o  seu  contrário.

Sem  abrir  mão  dos  saberes  acumulados, o  que  desejamos  em  verdade, é  criar  possibilidades  de  lugares  que  não estão  dados, para  
não  sermos  engolidos,  já  que,  em  verdade,  somos  herdeiros  de  uma  grande  aposta  no  futuro.  O futuro, aliás, começou  ou  acabou  de  
acabar ?

Nessa era dos extremos, ter dinheiro signifi ca ser  agraciado ? O futuro chegou apenas para quem pode comprá-lo ? A dívida é  um  motor que  
arrasta  a  todos. Ninguém controla a nuvem em que se  transformou o  capital.  Onde deixamos a  coragem  para  mudar  o  mundo ?

A rapidez das mudanças é esgotante e paralisante. Meu  coração  fi brila,  parado  de  tanto  bater. Sou ilimitado  no limite.  Há uma nostalgia 
do que já  foi  e  um fi ngimento  do  que  será.
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Dr. Marcelo Gomes Cruz, sendo homenageado com o 
diploma da amizade da ACAERJ

ACESSE NO CANAL DO YOUTUBE - PROGRAMA  SOS VERDADE

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

ACESSE ATRAVÉS DO CANAL DO YOUTUBE 
           PROGRAMA SOS VERDADE

Dr Rubens Teixeira sendo homenageado com diploma 
da ACAERJ.

Sr. Mario Andrade, Sr Rildo Guedes, Sra. Flora e Sra. 
Gabriela lobo.

A jovem Carolina Jorgino, Sr. Jorge de Jesus, Sra. Cristina Tar-
gino e Dr. Marcelo Gomes  Cruz.

Sra. Lívia Costa, Dr. Maercelo Bom Costa, cantor Maycon 
Dal Bianco, produtor Daniel Vieira.

A cantora Margareth Lucas, durante apresentação.

            TODAS AS SEXTAS 17H
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Dr. Sérgio Caldas durante entrevista, onde o tema foi 
segurança pública.

               Dr. Marcos Calmon, durante entrevista, onde o tema
              foi depressão emocional.

O cantor Léo Assis durante belíssima apresentação.

Dr. Reinaldo de Almeida, homenageando com flores a 
Sra. Ana Calmon.

Sra. Nilda Prereira, Sr. Bruno Calmon, Sra. Joanita 
Santiago e Renan Xavier Calmon.

Luciane Mello ( Mrs. Beleza Brasil 2017, sendo homenagea-
da com flores, pelo apresentador Reinaldo de Almeida.
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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

Dr. Afonso Feitosa, advogado especialista em Direito de 
Familia, sendo homenageado com o diploma da ACAERJ, 
pelo Presidente e Apresentador, Dr. Reinaldo de Almeida

O Campeão Mundial de jiu jitsu, Ricardo Arona, sendo ho-
menageado com diploma da ACAERJ.

Dr. Reinaldo homenageando com flores sua sobrinha 
Daniele.

Dr. Reinaldo homenageando com flores a jornalista 
Gabriela Nasser.

Dr. Indio do Brasil, recebendo o Diploma da Amizade da 
ACAERJ , através do presidente Reinaldo deAlmeida

O empresário João Carlos, apresentando o jogador de futebol Ce-
sinha, que chegou recentementte da Bahia.
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Parte da Família Almeida reunida.
Comemoração do aniversário de Ronaldo de Almeida

ACONTECEU

TODAS AS SEXTAS 17H

AÇÃO SOCIAL CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA É REALIZADA NO TERMINAL RODOVIÁRIO JOÃO GOULART.

Com uma parceria inédita entre o Núcleo das Mulheres Vítimas da Violência Doméstica da OAB de Niterói, dirigido 
pela Drª Marcia Neves Santiago, e a Codim presidida por Ana Lúcia Fernandes Pereira, foi realizada com sucesso no dia 

24/11/17, no Terminal João Goulart, Ação Social de caráter informativo no combate à violência contra a mulher.

As coordenadoras da Ação Social: Marcia Neves Santiago (OAB) e 
Ana Lúcia Fernandes Pereira (CODIM).

Os advogados da OAB de Niterói que participaram da Ação Social. 
Da esquerda para a direita: Lis Barroso Borges de Oliveira, Maria 
Luiza Procopio de Medeiros, Marcia Neves Santiago (Coordenadora), 
Gisele Bastos Vieira Marins, Jeane da Silva Viviani, Arlanza Marques 
de Almeida e Ronaldo Vinhosa Nunes. Foto: Ulisses Franceschi

                PARABÉNS RONALDO DE ALMEIDA.   QUE VOCÊ POSSA COMEMORAR MUITOS ANIVERSÁRIOS JUNTAMENTE COM 
SEUS  FAMILIARES, COM MUITA SAÚDE, PAZ E AMOR.       SÃO OS VOTOS SINCEROS DOS SEUS AMIGOS E DA DIREÇÃO DO 
PROGRAMA SOS VERDADE.
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A LUTA CONTINUA

                                                                                  

                                                                             BOAS FESTAS E UM FELIZ ANO NOVO.           

                                  É O QUE DESEJAMOS DE CORAÇÃO A TODOS OS ADVOGADOS E SEUS FAMILIARES.
  

  Lembrando que em 2018 haverá eleições.  Estamos esperançosos que o próximo presidente,  a 
próxima diretoria,  finalmente, faça sair do papel o projeto   “LAZER PARA OS ADVOGADOS/
ADVOGADAS E SEUS FAMILIARES”.     E que irá propiciar a criação do RETIRO DOS AD-
VOGADOS, cujos projetos receberam os números dos protocolos  4.165/2003 (a nível nacional), 
e  842/2015 ( a nível estadual). Ambos adormecidos nas prateleiras da burocracia. Paralisados.

VENHA FAZER SUA FESTA DE FIM DE 
ANO EM NOSSAS INSTALAÇÕES, TRA-
BALHAMOS COM ATENDIMENTO PER-
SONALIZADO, ATENDENDO-SE À NE-
CESSIDADE DE CADA CLIENTE, PARA 
AJUDÁ-LOS A PROPORCIONAR MUITA 
ALEGRIA EM DIAS TÃO ESPECIAIS. (TEL.
(21)2719-1801
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16- EDIFÍCIO CENTRAL
SERGIO HENRIQUE 17 – EDIFÍCIO HELEN

ANDERSON RODRIGUES
18-EDIFÍCIO RICHARD
DIEGO PASSOS SILVA 

19-EDIFÍCIO DOM BOSCO 
ROBSON BROTO

20- EDIFÍCIO GALERIA PAZ
JOEL LUIZ DOS SANTOS

21-EDIFÍCIO VISCONTE DE MORAES
                             JORGE REIS

22- EDIFÍCIO D’ORVILLIERJ
OSEIAS VIANA

23- EDIFÍCIO BOULEVARD MANTEMARTRE
JURACY ALVES

24- EDIFÍCIO ENJOY STYLE RESIDENCES
THIAGO REIS

     Dando continuidade ao concurso do PORTEIRO LEGAL, eis a relação de mais nove 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 (021) 2719-1801, após as 13h, e solicitar a presença de nossa equipe no seu local de trabalho, para garantir o sorteio com a 
sua participação.
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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

                                                                     
                                                                 SOCIAL DE LEVE

No dia 1º de Dezembro, sob a coordenação/organização do Juiz do TJRJ, Alexandre Chini, aconte-
ceu o último Seminário de 2017 na 
AMAERJ – Niterói, tendo como palestrantes os drs.  Daniel Vianna , Felippe Borring, Alexandre 
Flecha e com a participação especial do desembargador Alexandre Câmara.  Os advogados que 
compareceram ao Seminário, elogiaram e pediram bis.  E se possível, que aconteçam outras pales-
tras sempre durante o dia, em razão da falta de segurança no Centro da Cidade, à noite. 

01-Juiz Alexandre Chini, dr. Felippe Borring, Des. Alexandre Câmara, dr. Daniel Vianna e dr. Ale-
xandre Flexa
02-dr.Alexandre Flexa, dr.Alexandre Chini e dr.Daniel Vianna.
03-dr. Felippe Borring, dr.Alexandre Chini e Des.Alexandre Câmara.

A equipe de produção do PROGRAMA SOS VERDADE, tendo 
como repórter por um dia a Msr Brasil Beleza 2017, e mais
 jovem escritora na cidade, Luciane Mello, promoveu e conduziu
 de maneira brilhante,  a entrevista do escritor Emir Laranjeira, 
no recanto maravilhoso de sua residência.  Quem quiser 
poderá conferir a entrevista, acessando o Youtube Programa 
SOS VERDADE 414.
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Em recente acontecimento, Simões Junior, foi
 consagrado o mais jovem  “OBREIRO” da 
Igreja Restaurada.

Eleuberto Gonçalves, o neto Enzo Gonçalves e a esposa Edna Pereira,  durante
 o  jantar do Programa SOS VERDADE.

Os amigos  Vera Lucia  e Reinaldo de Almneida,
num momento de descontração.

Walmir Peixoto, Joziane Codeço, Daniel Oliveira, Regina Dejean

Dr. Reinaldo de Almeida e dr. Indio do Brasil, durante 
o Programa SOS VERDADE.

Sra. Maria das Graças e o Pr Aurênio, durante o 
Programa SOS VERDADE.
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Rua da Conceição 188, Sala 2.203A, Centro – Niterói, RJ
Alameda São Boaventura, 540 BL2, SL 628, Fonseca, Niterói, RJ

Tel: (21) 2717-9030 / Cel: (21) 95904-5173
E-mail  contato@obvioveiculos.com.br 

www.obvioveiculos.com.br

JOGO DAS SETE DIFERENÇAS

Reinaldo de Almeida, homenageando Joziane Codeço  (Rainha de Bateria do G.R.E.S.IMPÉRIO ARARIBÓIA),
 durante o PROGRAMA SOS VERDADE.
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