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                                               posse academia maçonica   

ao Clube dos Advogados de Niterói, pelo 
34º aniversário de fundação, comemorado  
no dia 14 de maio, oportunidade em que 
foram homenageados os Notáveis Juris-
tas e Personalidade de Destaque no ano de 
2017.

A Cerimonialista Conceição Mendonça, Dr. Orquinésio de Oliveira(Conselheiro 
do CAN), Dr. Marcus Alcino(Desembargador do TJ/RJ),Dr. Reinaldo de Almei-
da(Presidente da ACAERJ), Dr. Henrique Padilha(Presidente do CAN), Dr. Jorge 
Rosenberg(Presidente da OAB Nova Iguaçú), e Dra. Antonia Souza(Presidente do 
CAIG-Clube dos Advogados da Ilha do Governador). Pg 14.

COMISSÃO OAB MULHER DEDICADO 
ÀS MÃES. O evento voltado para homenagens, palestras e come-
morações para este grande dia. Pg 11

Antonio José Barbosa da Silva, 
presidente da OAB de Niterói. 
Pg 6.

Comissão OAB Mulher dedicada às Mães.
Pg 11
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EDITORIAL
Destaque especial para o 34º aniversário de funda-
ção do Clube dos Advogados de Niterói (fundado em 
14/05/1984),  oportunidae em que como parte das 
comemorações, foram homenageados os Notáveis 
Juristas e Personalidades que se destacaram no ano 
de 2017. Parabéns a diretoria e a todos os associados.
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ENGANO

Sobe o pano, 
semblante controlado,
alegria aparente,
tudo é conveniente:
não parecer derrotada,
estagnada, cansada.

Viver ou morrer?
Confusa, entrego-me ao novo dia.

Quero renascer,
Mudar, regozijar.
Misturar-me aos benditos,
afastar-me dos aflitos,
dilemas, problemas
sem solução. 

Anoitece!
O tempo acaba,
Fica engano.
Desce o pano. 

Dionilce Silva de Faria
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ANUNCIE
NO ARAUTO DOS ADVOGADOS

TEL.: (21) 2719-1801
( APÓS 13H)

No dia a dia, o senso comum das pessoas tende a classificar um indivíduo que está reagindo com muita explosão emocional como sendo 
alguém “surtando”...
Na verdade, de acordo com a Psicologia Moderna, podemos afirmar que um surto psicótico é muito mais do que uma simples explosão 
emocional, pois geralmente vem acompanhada de delírios e/ou alucinações, falas confusas aceleradas e incoerentes, paralisia compor-
tamental, isto é, sem esboçar reações (catatônicas) ou subitamente, elas costumam apresentar um humor oscilante entre a euforia e a 
melancolia e outros sinais e sintomas típicos deste grave transtorno mental.
Um surto psicótico autêntico poderá ser um sinal revelador que vai preceder ao quadro maior de esquizofrenia. Exceto nos casos onde o 
indivíduo está sob efeito de substâncias psicoativas, um trauma no sistema nervoso central ou um evento psicológico estressante como 
a morte súbita de um ente querido com perdas significativas que também podem se manifestar através de um surto temporário.
E, nesses casos, existe um resultado imediato que pode ser a perda imediata das suas capacidades cognitivas, gerando a impossibilidade 
na tomada de decisões importantes. Além de uma possibilidade real de suicídio e/ou homicídio casuístico, isto é, por motivos psiquiá-
tricos.
No entanto, ninguém está livre de um surto psicótico autêntico, principalmente naquelas pessoas muito rígidas que vivem constante-
mente sob tensão e estresse emocional, submetidas a diversos tipos de violências psicológicas continuamente. Sem falar nos casos diag-
nosticados como transtornos de personalidade, borderline, histriônicas, entre outros psicodiagnósticos psicológicos.
Após um surto desta natureza é aconselhável procurar um psicólogo da sua confiança para atuar sobre as causas deste episódio e reesta-
belecer o quanto antes o seu nível de assertividade, capacidade proativa, awareness, etc.
Ultimamente, muitas pessoas andam “surtando” com o mau humor alheio e até pedindo para que elas lhes deixem de fora desse mau 
sentimento, é verdade! Mas isto ainda não é um surto psicótico, é apenas um sinal claro avisando que as coisas estão chegando no seu 
limite de tolerância máximo e precisam de uma válvula de escape urgentemente.
Aliás, imagine se toda população brasileira fosse surtar apenas em função do mau humor alheio. Pessoas surtando pelo não cumpri-
mento das regras de conduta e leis estabelecidas, já imaginou? Pois é, com certeza já estaríamos todos vivendo há muito tempo em um 
grande manicômio chamado Brasil sem muitas chances de remissão dos sintomas psíquicos. 
Ainda bem que é apenas a nossa imaginação, não é verdade?

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

   FULANO ESTA SURTANDO...
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José Ricardo S. de Castro (P. GM Adjunto) , David de O. Pontes (Ex-presidente), Joel Jorge do E. Santo (GM Adjunto da GLMERJ), Domingos 
D’Almeida (Presidente empossado), Edimo Muniz Pinho (GM GOBRJ), Loja Cláudia Maria Diz Zveiter 147.

Luiz Carlos Costa (Presidente da 
P. A. E. L. do GOB-RJ)  e Aildo 
Carolino (GM Adjunto GOB-RJ)

Nelson Lopes Ribeiro (Ser. GM da GLMERJ) e Reinaldo de Almeida 
(Pres. da Academia Niteroiense Maçônica de Letras, História, C. Artes)

Edimo Muniz Pinho (GM GOBRJ), Reinaldo de Almeida e Marcos 
José da Silva (Ex- GM do GOB)

Reinaldo de Almeida e José Ricardo Salgueiro de Castro Ricardo Carvalho (Grão Mestre do GOB) e 
Reinal de Almeida (Pres. Academia Maçônica)
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                                                                “Ao Juiz Sergio Moro o nosso agradecimento”
                

“... acho que eu mereço ganhar o Prêmio Nobel da Paz”
(Flashback - Dalto/1974)

Prezados leitores, 
Nos últimos dias todos nós brasileiros vivemos fortíssimas emoções por conta dos julgamentos de vários recursos interpostos em favor 
do ex-Presidente Lula, contra as sentenças de primeiro e segundo grau da Justiça Federal que o condenaram a doze anos e um mês de 
reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A expectativa era pela prisão daquele político que um dia foi capaz de mobilizar 
em torno de si uma legião de cidadãos, em busca de um país com mais justiça social.
Os últimos capítulos dessa saga que envolveu julgamentos de habeas corpus pelo STJ e pelo STF, culminando com o “espetáculo” no 
Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, chamaram a atenção de todos para o fato de que as leis e as sentenças por aqui 
são desprezadas, bem ao contrário do que aconteceu na Coréia do Sul, onde a ex-Presidente Park Geun-Hye, condenada na sexta-feira 
dia 06/04 por um tribunal de Seul a 24 anos de prisão, também por corrução, já estava presa desde a cassação de seu mandato ocorrida 
em janeiro de 2017. 
Ao ver as cenas do que acontecia em São Bernardo do Campo e refletir sobre a diferença do que quase simultaneamente acontecia 
em Seul, me veio uma profunda tristeza e um sentimento de inferioridade, porque lá as pessoas são submissas às leis e às instituições, 
enquanto que aqui alguns “poderosos” submetem as leis e as instituições às suas vontades. E, ao ver o ex-Presidente Lula fazer os seus 
últimos esforços contrários ao cumprimento da ordem de prisão advinda das decisões  judiciais que concluíram por sua culpabilidade 
no caso conhecido como do Triplex do Guarujá, tive a convicção de que muito a nossa sociedade tem que evoluir. Precisamos de doses 
maciças de educação básica, escolaridade e civismo. 
É claro que ao final de tudo prevaleceu a justiça. Prevaleceu acima de tudo o esforço de profissionais abnegados que conduziram a in-
vestigação do caso, que teve origem na Operação Lava Jato. A Lava Jato, que mergulhou nas entranhas do Poder Central, dela extraindo 
nomes e personagens até então insuspeitos, teve a virtude de levar aos tribunais e às prisões executivos de importantes empresas, polí-
ticos de diversos matizes ideológicos, ministros de estado e agora, até o ex-chefe do Executivo nacional. 
É claro também que, para o alcance de tamanha façanha, que resgatou aos brasileiros de bem um pouco da dignidade roubada, valeu 
o esforço do incansável Juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal de Curitiba. O Juiz Sérgio Moro, responsável direto pela manutenção da 
Operação Lava Jato e um formidável aplicador da justiça, agiu sempre com um incomum senso de responsabilidade e extrema capa-
cidade de dar aos casos a ele submetidos a rápida e conveniente solução. Suas atitudes e seu trabalho imparcial contra os que lesaram 
os cofres públicos o colocam numa condição de ser admirado pela grandiosa parcela da população ordeira de nosso país. Será ele um 
herói? Não, longe disso, mas por ser um juiz exímio cumpridor de suas obrigações, com toda a certeza é visto com positiva distinção.
O fato é que todos nós brasileiros hoje estamos um pouco mais aliviados e felizes, graças ao Juiz Sérgio Moro, e a ele devemos expressar 
nossa gratidão. E como agradecer? Acho que ele merece um prêmio à altura de sua obra que é de pacificação da sociedade através da 
distribuição da justiça, ele merece ganhar o Prêmio Nobel da Paz. 
Reflitamos, apesar de tantos pontos negativos que prejudicam a imagem do Brasil pelo mundo, a obra desse juiz deve ser ressaltada e 
pode ser comparada às boas iniciativas pela paz mundial. A obra do Juiz Sérgio Moro sem dúvida é digna de concorrer ao Nobel da Paz, 
e cabe a nós brasileiros envidarmos esforços para que sobrevenha esse reconhecimento, é a forma de a ele expressarmos o nosso muito 
obrigado.  
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Por Antonio José Barbosa da Silva, presidente da OAB de Niterói

Bandido é bandido e nunca deixará de ser, apesar de acharem os bens intencionados que eles podem deixar de ser criminosos, porque são con-
sequência do meio social.
Pode ser ou não, dependendo do ângulo em que cada um se coloque.
Mas, enquanto ficam nessa análise, os marginais não dão trégua em astúcia. Passaram a empregar diversos métodos de dissimulação para enganar 
a vítima ou as vítimas.
Passam por entregadores,  motoristas, carteiros e por aí seguem na trilha do engana-engana.
A polícia já fez esse alerta, contudo, há muitos incautos  de boa fé que vão na onda e caem na armadilha.
É lamentável.
A cidade de Niterói sofre esses efeitos, o que torna complicada a ação policial para enfrentar a briga de gato e rato. Contra esses esquemas, é di-
fícil conseguir vitórias, porque os estratagemas usados pelos  vagabundos do crime dificultam a ação policial por causa da boa-fé dos cidadãos.
A população precisa ficar atenta e passar sempre a desconfiar, sobretudo quem mora em casas sem a cobertura de um condomínio.
Aliás, a coisa também está feia para os frequentadores de bares e restaurantes. Esses são atacados até com fuzis e pistolas de última geração que 
dão tantos tiros que mais parecem uma submetralhadora. Fazem arrastões e os clientes ficam indefesos. Chegam na calada e roubam tudo. É uma 
limpa completa.
As polícias Civil e Militar sofrem com a deficiência de pessoal e material. Basta ver os carros encostados nos estacionamentos  e outros circulando 
como um caco velho.
Ainda por cima, existem pessoas torcendo para que a intervenção na segurança vá para o brejo por razões políticas ou ligadas aos direitos hu-
manos.
A dificuldade na liberação de verbas é outro problema do rol  e assombra.
A segurança em primeiro lugar é o que  a população da antiga capital fluminense deseja e pede.
Mãos dadas é a solução para que tanto a intervenção na segurança saia vitoriosa, como a eficiência da polícia aumente com mais agentes e mate-
rial condizente. (Publicação O Fluminense de 22-5-18).

NOTÍCIAS
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QUEM FOI REI JAMAIS 
DEIXARÁ DE SER MAGESTADE

Esse é o nosso Pelé. Chegou à Rús-
sia de cadeiras de rodas, e é recebido 
efusivamente por Putin, ganha um 
beijo do ex-desafeto Maradona, e um 
sorriso de Gordon Banks, autor da 
maior defesa de uma cabeçada do Rei. 
É a vida. Cada um tem seu destino. 

A COPA DO MUNDO CHEGOU E É UMA 
REALIDADE

A seleção brasileira está a caminho do hexacampeona-
to. Não adianta criticar e sim ver a realidade. Esse tipo 
de evento propicia oportunidades, gerando empregos, 
além evidentemente o lazer. Portanto, produz aspectos 
positivos. A falta de lisura na gestão administrativa de 
alguns, não invalidam a importância desse grandioso 
evento que é a copa do mundo. É de se lamentar, ago-
ra, manifestações oportunistas que vêm acontecendo, 
como forma de manifestação direta, sob o manto de 
direito constitucional dos direitos do cidadão. Vamos 
aproveitar e curtir, com moderação a hospitalida-
de dos Russos. Vamos em frente e VIVA O BRASIL. 
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                                                                                             VIVER VALEU 
                                       
                                                                                  Antônio Laért Vieira Júnior 
                                                    Advogado
                                                                                                                                                              laert@alvesvieira.com
                               
                                               “Não fosse isso e era menos. Não fosse  tanto  e  era  quase”.
                                                                                                                                       
                                            “Vazio agudo, ando meio cheio de tudo”.
                                                                                                                        Paulo  Leminski (1944-1989)

                                          
A dor da ausência dói forte, passados seis anos desde que  Papai se foi. Não poder tê-lo por perto, receber mais o “Deus te 
abençoe”, não vê-lo nunca mais, é um sentimento que perturba e rói as entranhas feito um mistério. Nada consola essa au-
sência. A falta é um abismo insondável, no qual não podemos saltar para alcançar a perda. Não. Fica essa ausência a nos pre-
gar incômodos na alma, como uma ferida que sangra. Há muitas coisas que não matam, mas nos enfraquecem para sempre. 
A falta é mesmo a morte da esperança. Me vejo no espelho, mas já não sou mais o mesmo. 
O tempo é elástico. Podemos nos sentir longe do que sucedeu, mas em algum momento tudo retorna com uma força que 
nos golpeia, fazendo voltar ao estado anterior à partida; ao passado de sonho que vivíamos: risadas saborosas e lembranças 
de uma alegria indizível. Ah, por que esse espelho cristalino torto teima em reproduzir imagens à revelia. 
A saudade detona esse mecanismo, por que ela é o preço que pagamos por ter vivido momentos inesquecíveis. E o preço não 
é barato, quando a troca, o aprendizado, o volume e a exuberância da vida foram intensas: revelação, iluminação, lampejo, 
sopro, elã, centelha. No tempo em que o tivemos entre nós, vivemos uma epifania. 
Qualquer faísca desse orgulho é preciosa e jamais deve ser desperdiçada porque reacende em nós a vontade de reafirmar que 
adoramos ter nascido e convivido. 
Papai nos entregou munição para lutar por um mundo melhor. Quiçá possamos continuar a ultrapassar as barreiras dessa 
corrida para seguir um vazio presente que ocupa lugar muito especial num nada que é tudo. 
Em verdade, preciso me reconciliar comigo, porque o abismo que esboça a queda é também aquele onde se esconde a pos-
sibilidade de voo. Gratíssimo Pai. Valeu viver. 
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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) 3619-1022 / 3619-1029 / 3608-1070
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Dr. Nagib Slaib (Desembargador do TJ/RJ) E Dr. Reinaldo 
de Almeida(Presidente da ACAERJ)
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Dr. Eliano Enzo(Pres. da OAB São Gonçalo), Dr. Reinaldo 
de Almeida(Pre. da ACAERJ) e Dr. Herimar Batista (Pres. 
da Comissão da Verdade Escravidão Negra).

O casal Wallace e Raquel e Dra. Alessandra Guerrieri. Dr. Reinaldo de Almeida homenageando com flores, a Sra. 
Denise Cidra.

Dr. Fábio Lucas, Dr. Cláudio Vianna e Dr. José Garcia Mene-
zes.

Des. Nagib Slaib e sua esposa Maria Cristina Slaib(Juíza do TJ/
RJ), Dra. Matilde Slaib Conti(Prof.) e Dr. Pedro Genn(Advo)
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Fátima Gomes, ladeada pelos cantores Henrique Viana e 
Ricardo Dias.

O casal Alice Muniz e José Luiz Junior, Dr. Luiz Carlos 
Junior e Dr. João Daruz.

O cantor Henrique Viana.

Érica da Silva e Dra. Paola Adriana(Médica Veterinária). O casal Ivonilda e Hamilton Anacleto (Diretores do Educan-
dário JECSA).

Dr. Vitor Marcelo(Procurador Geral da PMSG) e sua mãe 
Sra. Maria da Silva.

Cristiane Pereira, Josilene da Silva e Pedro do Amaral(Dire-
tor da NGT, Canal 12.1).

Dra. Paola Adriana sendo homenageada com o Diploma da 
ACAERJ, pelo Dr. Reinaldo de Almeida.
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As Amigas Matilde e Cidinha. Nice, Alex e Leila.

Pedro Amaral, exibindo a Placa recebida da ACAERJ, como 
Destaque de 2017, na área da Mídia Televisiva.

Dr. Reinaldo de Almeida e o casal Josilene e Pedro Amaral 
(Diretor da NGT-Nova Geração de TV).

O Cantor Cesar Azevedo e sua esposa Leandra, e o apresenta-
dor Reinaldo de Almeida.

Dr. Reinaldo de Almeida e a Dra. Paola.

Valesca Ramos, Bruna Machado e Pedro Arthur. Dr. Alencastro Araújo (Tesoureiro da CAN), sua esposa Sra. 
Tereza, e o casal Sra. Maria da Conceição e Dr. Paulo Botelho.
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ACONTECEU
OAB Niterói promove evento dedicado às mães.

A OAB Niterói, por intermédio de sua Comissão OAB Mulher presidida por Helga Mansur, promoveu na última quarta-feira, 
dia 19/05/18, uma agradável noite dedicada às mães. O evento intitulado “O Direito de ser Mãe” iniciou-se com um elegante 
coquetel de boas-vindas, seguido de palestras, declamação de poesia, homenagens e sorteio de várias brindes. As palestras 
foram proferidas pelo médico especialista em reprodução assistida, João Ricardo Pessoa Auler Coimbra, e sua equipe, com 
participação da médica Cristiane Faria Coelho e a bióloga Natália Prates abordando o tema “Procedimento de fertilização e 
causas de infertilidade”. 
Em seguida, iniciando as comemorações, a Presidente da Academia Niteroiense de Letras Márcia Pessanha declamou a po-
esia “MÃE” da autoria de Antônio Ronaldo da Silva Nunes, contagiando e emocionando a platéia. As homenagens, ponto 
alto da solenidade, foram prestadas a doze mães de reconhecido destaque e relevância  na sociedade representando todas as 
mães. As escolhidas de 2018 foram: A Procuradora de Justiça Simone Benício Ferolla; a atriz e apresentadora Babi Xavier; 
as advogadas Carmen Lucia Rodrigues de Barros Braga, Débora do Amaral Ferraz, Marcelle Fontes Boyd da Cunha e Selma 
Corrêa Barbosa; a artista plástica Thamar Duarte; as empresárias Hélvia Conceição dos Santos e Aline Bento Lopes; Déa Lu-
cia Amaral, mãe do ator Paulo Gustavo; Conceição Oliveira, mãe da modelo Raica Oliveira; e a funcionária da OAB/Niterói, 
gestante de 7 meses, representando as mães da 16ª Subseção.

As mães homenageadas no evento da OAB Mulher de Niterói dedicado a elas, 
com a organizadora ao centro, a presidente da Comissão Helga Mansur. Foto: 
Ulisses Franceschi/Divulgação).

O Conselheiro Ronaldo Vinhosa Nunes e a Presidente da OAB Mulher e orga-
nizadora do evento Helga Mansur no coquetel de boas-vindas servido no iní-
cio de recente evento dedicado às mães. Foto: Ulisses Franceschi/Divulgação).
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A LUTA CONTINUA

Lembrando que em Novembro haverá eleições na OAB.  Estamos esperançosos que o próximo presidente, a próxima 
diretoria,  finalmente, faça sair do papel o projeto “LAZER PARA OS ADVOGADOS/ADVOGADAS E SEUS FA-
MILIARES”.  E que irá propiciar a criação do RETIRO DOS ADVOGADOS, 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 e esquecidos. 
Teremos ainda ELEIÇÕES GERAIS DEMOCRÁTICAS no dia 07 de outubro. E precisamos tentar acabar com a cor-
rupção predominante em nosso país. Para que possamos melhorar a educação, saúde e segurança. E o momento é 
agora. Essa é a oportunidade única,  das mudanças que se fazem necessárias. Em todos os níveis. E para isso acontecer, 
você tem que votar corretamente. Procure pesquisar. Você vai votar da seguinte forma: Vai escolher um deputado 
federal, um deputado estadual, senador(1), senador (2), um governador, um presidente. São seis(6) votos conscientes 
e devidamente pesquisados. A título de ilustração, lembramos que todos os candidatos somente terão 45 dias para 
tentarem convencer os eleitores e conquistar seus votos para suas pretensões. Cabe aos eleitores, acabarem com a 
omissão e buscarem a solução, sabendo escolher seus candidatos. Por favor, comecem a pesquisar e vamos votar cor-
retamente. Não jogue fora seu voto. 
EM TEMPO: Todos os advogados e colaboradores do ARAUTO DOS ADVOGADOS, que tiverem alguma pretensão 
política, classista ou não, poderão enviar suas mensagens para o nosso jornal, que as publicaremos graciosamente, nas 
próximas edições.

VENHA FAZER SUA FESTA EM NOSSAS INSTALAÇÕES, TRABALHAMOS COM ATENDIMENTO 
PERSONALIZADO, ATENDENDO-SE À NECESSIDADE DE CADA CLIENTE, PARA AJUDÁ-LOS A 
PROPORCIONAR MUITA ALEGRIA EM DIAS TÃO ESPECIAIS. RUA MAMEDE DE SOUZA Nº 100, 
ARSENAL, SÃO GONÇALO, RJ - TEL.(21)2719-1801, APÓS AS 13H.
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EVALDO VIEIRA
Edifício Fórum

     Dando continuidade ao concurso do PORTEIRO LEGAL, eis a relação de mais nove candidatos a um final de semana, com direito a um acom-
panhante, 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.

JOSÉ ALDIR
Edifício Nautilus

SEBASTIÃO ALVES
Edifício Fórum

JEAN CARLOS
 Edifício Fórum

ADILSON GOMES
 Edifício Central

SAMUEL DE SOUZA
Edifício  Cupello
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DESTAQUE E NOTÁVEIS JURISTAS 2017 

Dr. Afonso Feitosa(advogados), Dra. Anna Beatriz Feitosa(advogada 
homenageada) e Dra. Namara Gurupy(advogada).

Dr. Marcus Alcino(desembargador do TJ/RJ), recebendo a Placa de 
Notável Jurista de 2017, das mãos de sua filha Paola.

Dr. Alexandre Pompeu e sua esposa Sra. Patrícia Almeida. Dra. Antonia Souza, homenageando a Dra. Miriam Farias Perei-
ra(advogada).

Dr. Alencastro Araújo(Diretor do CAN), Dr. Dijalma Gerk, entre-
gando a Placa alusiva a Juíza Maria do Carmo Padilha Gerk.

Dr. Francisco Messias(Defensor Público do TJ/TJ).

Dr. Sérgio Salim Saud, recebendo a Placa alusiva Destaque 2017 na 
Área Médica, das mãos do Dr. Elias Salim(advogado).

O 34º aniversário de fundação do Clube dos Advogados de Niterói 
(fundado em 14/05/1984).
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O conceituado dentista Dr. Willhans Portes, sua esposa Sra. Cristina Portes, Dr. Guilherme 
Maia e sua noiva Dra. Caroline Portes.

Roberto Marques, Clayton Marques, Dra. Rose Marques e Roberto de 
Almeida

João Pedro, Sra. Ozita Mara e Sr. William Marques e Sr. Pedro Amaral 
(diretor da NGT- Nova Geração de Televisão).

Dr. Reinaldo de Almeida  homenageando com flores, Dra. Carolina 
Portes.

Dr. Luiz Carlos Pegado, Sra. Marília da Silva e o  Sr. Marcelo Prado.

O pianista Marco Aurélio Faria, durante a 
belíssima apresentação.
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DESPEDIDA DA CONSELHEIRA
CÉLIA REGINA DE VASCONCELOS SOARES. 
Um dia você nasceu e umas coisa estranha aconteceu... O mundo ficou mais legal. Alguns passam na vida, vão embora e nem são notados. Outros, 
mais tarde, são até relembrados, uma ou outra vez. Há, entretanto, aqueles que, mesmo indo, nunca se vão. Ficam presentes no carinho, na memó-
ria e na saudade daqueles que, conquistaram. Ela é uma dessas pessoas. Deus, no seu supremo julgamento, abençoe a pessoa de bem que você foi 
aqui na terra. Possam as bênçãos do céu acompanhar-te no reino de Deus, pois você bem as merece. Ela nasceu em 23 de julho de 1950 na cidade 
do Rio de Janeiro, onde se formou em Direito pela Faculdade Candido Mendes de Ipanema. Foi professora, bancária, concursada no do antigo 
BNH e procuradora concursada da Caixa Econômica Federal, de onde se aposentou. A convite do Presidente do Clube dos Advogados, a época Dr. 
Reinaldo de Almeida, ela foi, por muitos anos, Diretora do Departamento Feminino, Membro do Conselho do Clube dos Advogados de Niterói 
e colaboradora do nosso jornal Arauto dos Advogados, escrevendo sempre sobre “Direito do Consumidor”. Advogada militante por mais de 30 
anos nas Comarcas da Capital e Niterói. Ocupou o cargo de Mediadora no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Morou em Niterói por 
cerca de 27 anos e morreu no dia 10 de março de 2018., no Hospital São Lucas, em Copacabana, onde estava internada para tratamento de uma 
intoxicação medicamentosa no fígado. Os médicos tentaram por todos os meios reanimá-la, mas ela não respondeu aos esforços e veio a falecer. 
Nossos sentimentos, em especial ao seu filho Antonio Guilherme e aos seus netos Brenda e Zehus, à sua família e que Deus conforte a todos nós 
seus amigos.  O sepultamento foi no dia 11 de março no Crematório do Parque da Colina de Niterói, com a presença de inúmeros amigos e paren-
tes, revelando o quanto ELA era querida. Descanse em Paz Conselheira Amiga. 
DIRETORIA DO CLUBE DOS ADVOGADOS DE NITERÓI.

Dra. Célia Regina

No dia 9 de junho próximo passado, o Canto do Rio Foot Ball Club, apresentou aos associados o uniforme oficial que 
em julho estará reestreando  no futebol profissional.   Hoje a camisa, o manto alvianil, esta sendo apresentado ao mun-
do, através do representante comercial do Cantusca 30. 
O Canto do Rio já revelou jogadores importantes como o lateral esquerdo da seleção brasileira, Marcelo. O craque 
jogou no Futsal do Canto do Rio em 2004.  Entre outros, Podemos citar ainda o Tetra Campeão do Mundo,  Gerson 
“Canhotinha de Ouro” que começou sua carreira, treinando no Cantusca,  aos 12 anos e saiu com 17, para o profissional 
do Flamengo. 
Diante das realidades e realizações pelo atual presidente Rodnei Gomes, vários associados estão retornando as origens 
Canturrienses, passando a frequentar o Clube. Parabéns ao Canto do Rio.

Dr. Rodnei Gomes, Pres. do Canto do Rio, Gerson “Canhotinha de 
ouro”, Reinaldo de Almeida (Pres.da ACAERJ), Roberto Miranda (Ex-
jogador da seleção brasileira)

Cícera (Vice Pres. Social do Canto do Rio Foot Ball Club), Reinaldo de 
Almeida (Pres.da Associação de Clubes dos Advogados do RJ) e Carlos 
(Conselheiro do Canto do Rio Foot Ball Club).


