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BOAS FESTAS
Brindemos a todos os nossos leitores, colegas ad-
vogados e seus familiares. Brindemos ao Brasil 
dos brasileiros.  Que DEUS continue nos aben-
çoando trazendo a todos os brasileiros, um feliz 
natal e um ano novo repleto de realizações, com 
muita saúde, fartura, união, paciência, tolerância, 
paz e amor. É o que desejamos de coração.  

MITO 
Narrativa na qual aparecem seres e acontecimentos imaginários, 
que simbolizam forças da natureza, aspectos da vida humana, etc. 
Pg. 5

Concurso Porteiro Legal. Pg 10 Eleições Gerais em 21/11/18. Pg 9
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EDITORIAL
Destaque especial para as Eleições complementa-
das no dia 28/10/2018, em que se comemorou a vi-
tória pela escolha do povo, fazendo ressurgir a de-
mocracia plena, de cunho exclusivamente brasileiro. 
Viva o Brasil, e que Deus esteja acima de todos, 
conforme demonstra a coluna OBSERVATÓRIO. 

(DESTINADO A LOJA CONCORDIA DE ITABORAÍ  
(VENERÁVEL MAGALHÃES)
Primeiros Passos
A PALAVRA que nos identifica
Fortalece a união 
Pois o compromisso entre nós, fortifica
E nos faz reconhecer um irmão 

O ANDAR permite entrar noutro templo
E te flui entre outros companheiros
Na forma do esquadro é o exemplo
Da luta de antigos irmãos obreiros

E o TOQUE te acende a chama
E revela nosso cumprimento
O aperto na mão que aclama
Desperta o reconhecimento 

Com a PEDRA BRUTA nada se constrói
Só a pedra polida grande obra impõe
O caráter lapidado não se corrói 
E a luta diária se recompõe 

O RITO impõe a disciplina 
O simbolismo é como anilina
Afasta da mente a neblina
Incendeia a fé como gasolina

O GRANDE ARQUITETO é universo
Faz caminhar em sentido inverso
Às tentações do que é perverso
E na sabedoria, ficar imerso 

Que nossos VÍCIOS fiquem na masmorra 
Que a irmandade em nossos corações transcorra
Que o tronco seja de solidariedade
E nossa imagem seja de seriedade

Que nossos irmãos sejam EXEMPLO
Das intenções que determinamos no templo
E transformem a sociedade por dentro
E pela caridade, livrem pessoas do sofrimento.
 Autor: Leonardo Werneck / Aprendiz Maçom / Loja 
Concórdia II nº 10
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Segundo o mito de Adão e Eva, o primeiro muro da história da humanidade aconteceu entre o idílico paraíso perdido do Éden e os des-
cendentes de Caim que foram expulsos de lá para sofrer na Terra pelos seus pecados. Depois disto muitas outras divisões vieram ao seu 
tempo para nos segregar ainda mais.
Como foi o caso de um muro bem famoso e real, na verdade estamos falando da grande muralha da China, construída no século XV, 
durante a dinastia Ming com claros objetivos militares, mas acabou se transformando em um símbolo poderoso de mais segregação 
política e racial. Porém, conquistou o “status” de uma das sete maravilhas arquitetônicas do mundo moderno, mas acabou mesmo repre-
sentando a infeliz ideia das pessoas que não falam e não pensam na mesma língua, cultura e pensamentos.
Alguns séculos depois (séc.XX), após a segunda grande guerra mundial, outro muro foi levantado como uma enorme barreira física em 
Berlim, na Alemanha derrotada no jogo sociopolítico e econômico de poder entre as duas maiores potências da época, simbolizando a 
divisão do mundo em dois blocos.
Eram os países capitalistas encabeçados pelos Estados Unidos e por países socialistas na tutela do regime soviético, até a sua queda física 
em 1989.
E, dessa forma, cada um de nós, continuamos aprendendo a mesma lição de horror coletivo, construindo agora os nossos próprios mu-
ros emocionais, como hábeis engenheiros e arquitetos que criam muros intransponíveis, com uma única diferença: Agora são barreiras 
mais altas e fortificadas por complexos mecanismos de defesa psíquicos entre as famílias, entre os relacionamentos afetivos, entre as 
relações com os vizinhos, entre os colegas da escola, na faculdade ou no trabalho.
Desta forma, o mundo se transformou numa gigantesca muralha invisível de homens e mulheres sem amor, sem perdão das ofensas, sem 
pedidos de desculpas e sem sentimentos autênticos.
Nos transformamos numa espécie de couraça muscular e emocional, com fronteiras militarizadas da mente, sem compaixão e o pior de 
tudo:
- Individualistas.
Até quando continuaremos a construir estes novos muros que nos separam?
Por quê ao invés de muros, não construímos pontes sobre os rios?
Por quê não construímos pontes entre nós mesmos e entre o outro que está sofrendo sozinho ao seu lado? Sem você, sem a sua voz e 
sem o seu calor humano?
São muros feitos de orgulho e pura vaidade ilusória.
Pontes são feitas no cimento da humildade para poder conectar a mente até o coração e transformar homens em seres superiores, capa-
zes de amar sem segundas intenções e renovar a face da Terra, sem fronteiras, sem guerras, sem idiomas, sem rancor e sem ódio.
Utopia? Ou apenas um lugar que depende de uma linguagem universal chamada amor?
E, tudo isto poderá começar agora mesmo, no exato momento em que alguém ou você começar a construir apenas pontes mais sólidas 
e a derrubar todos os muros da intolerância.

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

 MUROS
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Os mestres Reinaldo de Almeida e José Paulo, durante a reunião da GLMERJ, que aconteceu no Contry Club de Nova Friburgo/RJ, oportunida-
de em que se apresentaram aos presentes, todos os candidatos políticos (maçons), ao pleito do dia 07/10/2018. 

No dia 12 de Setembro de 2018, a A.R.L.S. FRATERNIDADE n° 2765, realizou uma Sessão Magna de Aniversário, comemorando 25 anos de fun-
dação. Com a presença de 145 irmãos e convidados, realizou-se uma homenagem especial ao fundador da loja eminente irmão Giovanni Paura, 
que em 31/07/18, passou para o Oriente Eterno.
Receberam ainda o Diploma de Amigo da Fraternidade o Ministro do Superior Tribunal de Justiça Maçônico, Derly Mauro (membro do Conse-
lho do GOB) e o irmão da Grande Loja Reinaldo de Almeida. Estiveram presentes na Sessão o Grão Mestre do GOB-RJ, Eminente o irmão Edimo 
Muniz Pinho, o Presidente da Mútua Maçônica Bruno Paura, entre outras diversas autoridades maçônicas e profanas.
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Jair Bolsonaro - Presidente do Brasil

MITO 
“Narrativa na qual aparecem seres e acontecimentos imaginários, que simbolizam forças da natu-
reza, aspectos da vida humana, etc. 
(Dicionário Informatizado Aurélio Século XXI)

Prezados leitores, 

Não é nada original dizer que há pouco mais de 6 meses soava muito estranho, inapropriado mesmo, chamar 
de mito aquele político que desembarcava em aeroportos espalhados pelas regiões do Brasil. Mito, mito mito,... 
bradava a multidão de anônimos cidadãos que comparecia para recepcionar o Deputado Federal Jair Messias 
Bolsonaro, que lhes retribuía a homenagem tão original, com acenos e agradecimentos tímidos, demonstrando a 
sua enorme reverência aos símbolos da pátria, sendo carregado nos ombros de admiradores que o cercavam. As 
mesmas cenas se repetiam em todos os locais em que ele se apresentava. 
Mas porque mito? Seria ele algum ser mitológico?  Pode mesmo ser chamado de mito? Vamos aos fatos: 
Jair Bolsonaro, antes mesmo de ser oficialmente lançado como candidato à presidência da república, era visto com uma espécie de “político diferen-
te”, porque comprovadamente não se utilizou de dinheiro corrompido para financiar as suas eleições, apesar de já estar na vida pública há mais de 
28 anos; um fenômeno. Para ser um candidato independente e seguir a sua coerência de nunca fazer alianças espúrias, teve de se valer da filiação a 
um partido político inexpressivo, o PSL, o que lhe custaria escassez de recursos financeiros e diminuto tempo na propaganda gratuita eleitoral; um 
ato de ousadia. Levando adiante a bandeira da honestidade e jamais se afastando da disciplina, qualidade adquirida nos tempos da Academia Militar 
das Agulhas Negras, escola de excelência do Exército Brasileiro, esse Capitão da reserva conseguiu algo até então inimaginável, que foi a adesão dos 
oficiais superiores das Forças Armadas ao seu projeto de governar o país; uma proeza.

A simplicidade no agir e a franqueza em se expressar, ajudaram a contar essa narrativa de acontecimentos que parecem mesmo imagináveis, já 
que nunca um político conseguira se popularizar sem contar com a “simpatia” da imprensa, que via nele uma ameaça à democracia e o qualificava 
como expressão da tal “ditadura”. Mas, Jair Bolsonaro crescia a cada golpe sofrido e se tornou oficialmente candidato, levando adiante o seu intento 
heróico de se tornar Presidente da República, impulsionado por uma campanha paupérrima, quase franciscana, quase que somente idealizada e 
executada por nós eleitores, que fizemos tudo “de graça”. O líder de todas as pesquisas eleitorais se deslocava na classe econômica dos aviões de 
carreira, enquanto parte de seus adversários, como sempre, só se deslocava em jatinhos fretados.

Esse candidato simples, de um partido pobre, sentia a sua campanha alimentar-se da adesão de bravos brasileiros, que via nele a antítese da “política 
do toma lá da cá”. Foi tão sincero que sempre exaltou as virtudes dos regimes militares que governaram o Brasil e tão humilde que preferia se dizer 
ignorante em matéria de economia, nunca se vangloriando de sua formação acadêmica superior, mesmo nos momentos inquisitórios patrocinados 
por membros da imprensa tendenciosa. Não, ele não precisou disso. Jair Bolsonaro quebrou todos os paradigmas em matéria de eleições e nem 
mesmo o atentado que quase lhe precipitou a morte e o retirou da campanha eleitoral, foram capazes de reduzir-lhe o vigor e a altivez de quem foi 
ungido para a missão de dirigir o destino de um novo Brasil.   

Oficialmente está encerrado esse período eleitoral, que deixará marcas indeléveis na cidadania brasileira, que se livrou de políticos cujo esqueci-
mento se faz necessário e salutar. O povo soberano acabou por realizar, através do voto, a maior renovação que o Congresso Nacional já experimen-
tou, e à frente dessa mudança radical está a eleição do Presidente Jair Messias Bolsonaro, sacramentada pela imensa maioria de votos em relação 
ao adversário, que representava um símbolo e um partido político que tanto mal fez ao país e ao seu povo. O nome Bolsonaro foi o responsável por 
eleições históricas de deputados, senadores e governadores de estado.

Mito? Sim, o Presidente Jair Messias Bolsonaro pode hoje ostentar o título de mito, não por ser comparável a um daqueles imaginários e massi-
vamente historiados, mas por ser a representação viva de uma narrativa popular heróica, que transformou a forma de se fazer política, tendo no 
comando abnegados eleitores que se multiplicaram em reproduzir o nome de seu líder, e por certo propagarão os seus feitos futuros no comando 
de um Brasil forte, próspero e solidário. 

“Brasil acima de tudo; Deus acima de todos”
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CLÁUDIO VIANNA - CHAPA 1

ACESSE ATRAVÉS DO CANAL DO YOUTUBE 
            PROGRAMA SOS VERDADE

No último dia 08/10/2018 na Ordem dos Advogados do Brasil na Seccional RJ, foi registrada pelo Dr. Claudio Vianna a CHAPA 1, que 
concorrerá nas próximas eleições da OAB/NITERÓI  no dia 21/11/2018, tendo como Vice-Presidente o Dr. Elio Ferreira, Secretária 
Geral a Dra. Enir Cezar, Secretária Adjunta a Dra. Helga Mansur e Tesoureiro, o Dr. Ralph de Andrade. 

Sua candidatura à presidência da Subseção de Niterói, foi apresentada por entender que a advocacia passa por um momento muito 
delicado, necessitando de medidas importantes, para que se possa resgatar o respeito da classe em todas as esferas. 

A CHAPA 1 encabeçada por Claudio Vianna, tem como pilares básicos, a luta em defesa das prerrogativas, o combate a lentidão das 
tramitações no Judiciário Estadual, a melhoria e ampliação dos todos os serviços da OAB Niterói,  como escritório compartilhado 
e Peticionamento Eletrônico, o estreitamento com a CAARJ, para a implantação de novas atividades voltadas para os advogados de 
Niterói e ainda a manutenção dos serviços hoje existentes, ampliação dos cursos da Escola Superior de Advocacia, com realização de 
convênios, objetivando atender o aprimoramento do advogado e ainda a capacitação do jovem  advogado para facilitação de sua in-
clusão no mercado de trabalho,   e ainda a criação de novos mecanismos tecnológicos/digitais, para simplificar a comunicação mutua 
entre os advogados e a OAB Niterói. 

O Dr. Claudio Vianna conta com o apoio de ex presidentes, como Orquinézio de Oliveira, Vargas Vila e Fernando Guedes, contando 
também com o apoio do Dr. Luciano Bandeira, candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional RJ, visando a 
implantação de um novo modelo de gestão voltada exclusivamente para o Advogado. 

Dr. Claudio Vianna e Dr. Luciano Bandeira Dra. Helga Mansur, Dra. Enir Cezar, Dr. Cláudio Vianna, Dr. Elio 
Ferreira e Dr. Ralph de Andrade.
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                                                           O TEMPO DA TOMADA DA PALAVRA    
                                       
                                                                                  Antônio Laért Vieira Júnior 
                                                    Advogado
                                              laert@alvesvieira.com
                               

                                               “Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial 
inteiro e limpo, onde emergimos da  noite e do 

silêncio, e livres habitamos a  substância  do  tempo”.
Sophia de Mello Breyner Andresen (1919-2004)

                                          
Vivo em busca da palavra  perfeita. A palavra é adivinhação e adivinhar, é averiguar o divino. A palavra é a alma outorgada  
aos  homens para  que  tenham  consciência  da divindade. De repente vi uma palavra montar e desmontar, dançar e mos-
trar-me suas  partes, como se viesse  de  outra  realidade; a  da  sua  própria  criação. Há palavras que escorrem pela pia  do  
banheiro;  outras  ficam retidas para  sempre.  Há um big bang dentro de cada palavra. Se pode fazer as palavras significarem 
tantas coisas diferentes,  a  palavra está  viva e seu  ser  arraiga-se  na  metáfora que a anima. Existem palavras que quando 
experimentadas revive-se a infância. Mentira, tira a mente; ver dade, dar a ver. As palavras sentem amor uma à outra, um 
desejo que culmina na poesia. Ou a palavra, ela mesma, é poesia, poema mínimo ou essencial. A palavra  pode  vencer  a  
força  bruta. Gosto de ouvir o português do Brasil, onde as palavras recuperam a  sua  substância total, concreta, ouvir a 
palavra com  suas  sílabas  todas,  sem  perder sequer  um quinto de vogal. Cultivar uma escrita despojada de ornamentos. 
Fazer uso da faca que corta os excessos. É preciso saber que a palavra é sagrada, que de longe, muito longe um povo a trouxe 
e nela pôs sua  alma  confiada. O homem soube de si pela palavra e nomeou a pedra, a flor, a água e tudo emergiu porque ele 
disse. Chega desse capitalismo das palavras. Recupere então tua mão, teu gesto e teu amor das coisas, sílaba por sílaba. Este é 
o amor das palavras demoradas, moradas, habitadas. Nelas mora em memória e demora o nosso breve encontro com a vida. 
Um poema não se programa. O poema emerge como se os deuses o dessem. É o fogo secreto das palavras. Assim, o fazemos. 
Fomos exilados de nossa inteireza. Entoa a veemência nua da palavra, a ebulição da escrivatura. Onde está a palavra extrema 
que une e reconhece. A palavra irrevogável. A palavra que queima como tocha. A palavra onipotente. Os discursos, frases e 
palavras que possam ser ouvidas, cujo som ressoe e se espalhe em toda a terra. A palavra que corre veloz nos traz sobre asas 
de águia e leva longe. Acredito na persistência do verbo. Coloque freios à língua e modere sua palavra. O texto há de utilizar 
palavras sábias profundamente meditadas no coração, palavras novas e outras tornadas mais belas. Contei com sua palavra 
e ela foi como  uma  rocha. Que nada seja onde fracassa a palavra.

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. Afonso Feitosa, sendo homenageado no Programa SOS 
Verdade.

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

Desembargador Carreira Alvim, homenageado pela 
ACAERJ,  através do Pres. Reinaldo de Almeida.

Dr. André Mattos, sendo homenageado com Diploma da Ami-
zade pelo Dr. Reinaldo de Almeida.

Banda Brazilian Piper durante apresentação no Programa 
SOS Verdade.

Senhoras Lídice Teixeira, Leila Pessanha e Suely Castro,  duran-
te o Programa SOS Verdade.

Reinaldo de Almeida ladeado pela família dos BODES DO 
ASFALTO (Niterói).
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A LUTA CONTINUA

Conforme anunciamos na edição anterior, vamos prestigiar (graciosamente), os candidatos que são colaboradores 
do Arauto dos Advogados, que estejam postulando algum cargo democrático classista e que solicitem a direção da 
ACAERJ – Associação de Clubes dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, tal benefício.

Como teremos eleições classistas para os advogados do Brasil, na segunda quinzena de novembro, em data ainda a 
ser informada.   Eis os nossos agraciados, relacionados abaixo, esperando que obtenham sucesso em suas pretensões:

CANDIDATO A PRESIDENTE DA OAB/RJ CANDIDATOS CONCORRENDO A ELEIÇÃO PARA A OAB/NI-
TERÓI-16ª SUBSEÇÃO

DR. AUGUSTO NUNES 
 DR. VITOR MARCELO

DR. CLÁUDIO VIANNA

DR. CARLOS ALBERTO LIMA 
DE ALMEIDA

 DR. ELIANO ENZO DR. IVAN DOS SANTOS 
GONÇALVES

DR. PEDRO GOMES

DR. PEDRO CÉZAR GENN

ACESSE ATRAVÉS DO CANAL DO YOUTUBE 
           PROGRAMA SOS VERDADE

Candidato a Presidencia 
da 33ª Subseção (Ilha do 
Governardor)

DR. MARCOS ALVES
CHAPA OAB COM DIGNIDADE

Concorrendo a ree-
leição pela OAB/São 
Gonçalo
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ACESSE ATRAVÉS DO CANAL DO YOUTUBE 
              PROGRAMA SOS VERDADE

Dando continuidade ao CONCURSO PORTEIRO LEGAL, eis a relação de mais nove candidatos ao final de sema-
na com um acompanhante, no Hotel Fazenda Canto da Serra. Para se inscrever, basta você ser Porteiro ou Recepcionis-
ta de um Condomínio, entrar em contato com o Clube dos Advogados de Niterói, pelo Tel. (21) 2719-1801, após as 13:00h, 
e solicitar a presença de equipe no seu local de trabalho, para garantir o sorteio(graciosamente), com sua participação.

ALEXANDRE TAVARES
 Edifício Working Center

CLAUDEMIR MEDEIROS
 Edifício Cupello

DOUGLAS ROCHA
Edifício Casa do Advogado

JOSÉ MAURÍCIO
Edifício Santa Cruz

LUCIANO PEREIRA
Edifício Richard

MARTA BRAGA
Edifício Fórum

PAULO GALDINO
Edifício Nautilus

RUBENS AURÉLIO
Edifício Tawer 500

SERGIO AUGUSTO
Edifício Central
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ACONTECEU

(O corregedor-geral da Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro, Cláudio de Mello Tavares e o 
advogado Ronaldo Vinhosa Nunes em recen-
te coquetel servido após o encerramento da 
Solenidade de Ratificação de Posse de desem-
bargadores no TRT. 

Chá realizado em 25/09/18  que reu-
niu cerca de 60 advogadas em ambien-
te de amizade e descontração em torno da 
pré-candidatura de Claudio Vianna à presi-
dência da OAB Niterói. Dr. Claudio Vianna 
ladeado por Fernanda Tavares e Helga Mansur

O advogado Ronaldo Vinhosa Nunes e o 
acadêmico José Haddad em recente Sole-
nidade de Posse na Academia Fluminen-
se de Letras. realizada no dia 13/09/18. 

Alexandra comemorando o primeiro aniver-
sário de sua filha Alice. PARABÉNS!

Paulo, Domingos e Júlio em momento de descontração no Arraiá da Loja Cláudia Maria Diz 
Zveiter. (Veja mais na página 12).
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