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Maçonaria em destaque. 
Pg 4

 
Parabéns ao jornal ARAUTO DOS ADVO-
GADOS, pelo 16º aniversário de fundação, 
em Julho próximo passado.  O apresentador do 
Programa SOS VERDADE e diretor responsá-
vel pelo Jornal, Dr. Reinaldo de Almeida, falou 
de sua satisfação em ter alcançado essa marca, 
com todos obstáculos sendo superados. 

(Frente): Jose Neto, Orquinézio de Oliveira, Claudio Vianna, Evandro Vieira, Robson Rodrigues, Galvín-
cio Ribeiro; (Atrás): Mario Heleno, Flavio Radamarker, Francisco Neto. Marcos Condeixa, Reinaldo de 
Almeida, Vitor Marcelo, Roberto Teixeira, Francisco de Paula, Ubirajara.

Notícias. Pg 06
Dr. Ricardo de Menezes, Dr. Cláudio Vianna, Dr. Bruno Lessa, Dr. Luciano Bandeira, Dr. Álvaro Quintão.

SESSÃO SOLENE NA CAMARA MUNICIPAL, EM COMEMO-
RAÇÃO AO DIA DO ADVOGADO. Pg 06.

A Academia Niteroiense Maçônica de Letras, História, Ciências e Artes, recentemente 
teve a oportunidade de comemorar seu 14º aniversário de fundação, diretamente do au-
ditório da Ordem dos Advogados do Brasil, subseccional de Niterói. Oportunidade em 
que como parte das comemorações, foram empossados dois novos acadêmicos, sendo 
que para ocupar a cadeira Nº 5, cujo patrono é Alfredo Augusto Guimarães Backer, foi 
empossado o acadêmico FLÁVIO DE ABREU RADAMARKER.  Para ocupar a  cadeira 
Nº 19, cujo patrono é Celestino Gomes de Oliveira, tomou posse o acadêmico ANTONIO 
FRANCISCO ALVES NETO. 

14 º ANIVERSÁRIO DA ACADEMIA NITEROIENSE MAÇÔNI-
CA DE LETRAS, HISTÓRIA, CIÊNCIAS E ARTES.
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  RECOMEÇAR

Fazer um balanço verdadeiro
Do que se foi, do que ficou:

Amizades, falsidades...
Coração quebrado, machucado,

Num tumulto de questões
Resolvidas, não resolvidas...

Lamentar não, não é a solução.
Experimentar nova direção,

Criar, tentar novamente,
Aliviar o inconsciente 

Das lembranças sofridas,
Das esperanças perdidas.

Conseguir jogar de novo
Na certeza de ganhar,
Confiar, recomeçar.

Apostar na felicidade,
Crer na sinceridade,

Num amor de verdade.

Fluir de dentro, a paixão
Pela vida, por tudo,
Entoar uma canção,

Fazer uma linda oração,
Estar sempre confiante

Num futuro deslumbrante.

Dionilce Silva de Faria

Nessa edição, invoco o cantor Fabio Junior para homenagear 
a todos os pais do mundo dizendo que :   “ Pai, pode ser que 
daqui algum tempo, haja tempo pra gente ser muito mais, 
muito mais que dois grandes amigos, pai e filho talvez”....
Parabéns Vereador Casota por essa brilhante e inédita ini-
ciativa.
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“Eu sou um advogado(a), não sou psicólogo(a)!”
Seja sincero e me diga quantas vezes você já disse esta mesma frase para alguém em um tom de desabafo ou se contentou em apenas 
pensar essas coisas com os seus botões?
E você tem toda razão!
Mas apesar de você não ser um Psicólogo, vai precisar de ter um para cuidar da sua saúde mental e física. Ainda que você não saiba, os 
remédios de farmácia não poderão fazer tudo por você. O nível de estresse pelo qual, um advogado é submetido diariamente através 
das inúmeras e repetitivas análises de processos, audiências pontuais, infinitas reuniões com clientes, estudos de teses, atendimentos de 
consultas rotineiras, gerenciamento de conflitos ente as partes e sem falar das cansativas atividades administrativas do seu escritório, 
vem fazendo com que inúmeros profissionais desta área tenham enfartado subitamente, de acordo como os noticiários locais.
A frequência dos profissionais da justiça no meu consultório vem aumentado expressivamente nos últimos dez anos e, eu não estou mais 
falando apenas dos advogados, mas de uma condição psicológica “sine qua non”, que vem atingindo bastante alguns defensores públicos, 
promotores, magistrados, procuradores entre outros profissionais envolvidos neste campo, chamando muito a minha atenção.
E tudo isto parte do pressuposto de ser um campo de trabalho, onde se vivencia constantemente um estresse contínuo, sem grandes 
válvulas de escape emocional nos corredores da justiça brasileira.
Em outras palavras: Você não precisará ser um psicólogo, mas precisará se consultar com um, caso você queira viver mais e melhor. Por 
isto ouça o meu conselho: Encontre alguém o mais rápido possível, muito antes de vir a precisar de um cardiologista ou de qualquer 
outro médico com um diagnóstico positivo.
Precisamos compreender que a saúde deve e pode ser vista sob um novo paradigma das demandas psicossomáticas. Isto é, precisamos 
investir em prevenção, ou seja, em algo que pretende se antecipar a manifestação da doença propriamente dita, como era feito na China 
antiga.
E, como já dizia uma famosa citação do poeta Juvenal: “Mens Sana in corpore sano” é o que as pessoas devem desejar de mais elevado 
para as suas vidas passageiras.

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

 EU SOU ADVOGADO!
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Em 05/06/2019 na ARLS FRATERNIDADE 2765,  Oriente de Niterói-RJ, foi realizada a sessão de instalação e posse do Venerável ANDERSON FAJARDO SILVA 
MARTINS, filho do Assessor do Grão Mestrado Geral, MATHEUS CASADO MARTINS, que presidiu a comissão de instalação e posse, nomeada pelo EMINENTE 
GRÃO MESTRE DO GOB RJ, EDIMO MUNIZ PINHO, o qual se fez presente. Destaque para os Secretários do GOB- RJ, BRUNO RODRIGUEZ PAURA (Previdência 
e Assistência), PAULO CESAR GOMES DA COSTA (Administração e Patrimônio), JOSÉ MAURO CABRAL DE SOUZA (Ritualística para o Rito Moderno), MAGNO 
PACHECO DE ANDRADE (Adjunto de Finanças); Assessor da 16 Circunscrição do GOB-RJ HERIK RODRIGUEZ PAURA;  Membros do Conselho Estadual da Or-
dem , ORQUINEZIO DE OLIVEIRA, PAULO ROBERTO LEANDRO OUTELERO, VICTORIO ANTÔNIO LYRA, SÉRGIO WENDEL SOARES DA SILVA e ELDER 
DO AMARAL MARINS; SÉRGIO WEEKES BRANDÃO e JOSÉ RODRIGUEZ CANTARILLA (fundadores da Loja); ALEXANDRE RAMPAZZO DA CRUZ e EZIEL 
FERREIRA SANTOS (Deputados Federais); ANIDIO BARREIRA DUARTE (Deputado da PAEL RJ). O Eminente Irmão LUIZ CARLOS COSTA, presidente da PAEL RJ 
também prestigiou o evento, o qual teve a participação de 33 (trinta e três) mestres instalados e vários Veneráveis de lojas do-irmãs, dentre  as Lojas, Claudia Maria Diz 
Zveiter 147, da GLMERJ, se fez representar pelo Mestre REINALDO  DE ALMEIDA . O  ex- Venerável, CHARLES RODRIGUEZ PAURA, foi agraciado com uma placa 
de agradecimento pelos serviços prestados na sua gestão. 

CASAMENTO MAÇÔNICO 

Em 6 de Junho foi empossada a nova administração da Loja Maçônica Porphyrio Sécca. O novo presidente Fernando José Silveira, com o objetivo de incrementar 
o trabalho social e educacional em Niterói, foi empossado pelos representantes do Grão Mestrado do GOB/RJ, Bruno Paura e Eric Paura.
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                                                               “Se queremos progredir, não devemos repetir a história, mas fazer uma história nova.” 
Mahatma Gandhi

Prezados leitores, 

“O Brasil não é para amadores”. Foi com esse título que um amigo me repassou hoje, dia 01/05 - Dia do Trabalhador - por via do WhatsA-
pp, um clip de uma matéria jornalística sobre as “cooperativas clandestinas de seguros”, que pagam traficantes para recuperarem veículos 
roubados. Uma matéria que me deixou surpreso com o modo inventivo utilizado pelos meliantes da vida moderna, para “gerirem os seus 
negócios”, lucrando de maneira fácil, à margem da lei.  
Pois é, este início de século do terceiro milênio, ao paço que nos traz avanços no campo científico, também nos impõe conviver com 
novos tipos de crimes e ilicitudes, dos quais podemos nos tornar vítimas fáceis, caso não utilizemos os meios de informação e seletivi-
dade para contratar um simples seguro automotivo. O preço de não sermos vigilantes pode ser um prejuízo financeiro seríssimo, ou até 
mesmo o envolvimento em processos judiciais. 
Mas não é sobre o avanço do mau que essa matéria vai cuidar, mas sim, de algumas das grandes possibilidades que a internet e os canais 
virtuais nos oferecem, para buscar o que mais se aproxima da verdade, já que os meios de informação tradicionais, de diferentes tendên-
cias e atrelados a interesses majoritariamente econômicos, quase sempre nos afastam do que é real, em sua essência.
Na palma da mão, através do smartphone conectado à internet, temos uma ferramenta que nos abre inúmeras possibilidades de acesso 
a informações que podem ser assimiladas e comparadas com outras tantas que tratam do mesmo assunto, permitindo que se extraia dos 
diversos conteúdos os fatos que representam a verdade do momento histórico. Não é tarefa muito fácil, mas é perfeitamente possível.
A história política do Brasil vem sendo recontada com o auxílio de vários canais do You Tube e outras plataformas de informação, o que 
se mostra muito positivo, porque nem sempre o que nos contaram os livros, os jornais, os programas de rádio e televisão, e até mesmo 
alguns professores em salas de aula, fidelizam os fatos históricos. 
Até hoje rediscutimos os fatos de março/abril de 1964, que culminaram no afastamento do presidente da república e na implantação de 
um governo militar. Para alguns foi “revolução”, para outros foi um “golpe militar”. Tantos outros - grupo ao qual me incluo -, se filiam ao 
pensamento do Filósofo Olavo de Carvalho, para o qual não houve revolução nem golpe militar contra o governo, mas sim, “um golpe 
contra as lideranças políticas da época, que puseram o povo nas ruas para depor o Presidente João Goulart”. Na época, os golpeados de 
verdade foram os principais líderes políticos (Carlos Lacerda, Magalhães Pinto, Ademar de Barros e Juscelino Kubitschek), que viram 
naufragar o desejo público de novas eleições presidenciais. As eleições não ocorreram da forma que os cidadãos e eles pretendiam, o que 
ocorreu foi o ocaso político a eles imposto pelo regime que se instalou.
Tais fatos históricos ocorreram e foram contados, e os aplicativos informatizados estão sendo muito importantes para a rediscussão 
histórica, mas não só isso, as plataformas informatizadas foram tão importantes e decisivas nas eleições de outubro/novembro de 2018, 
que o Presidente da República eleito e empossado, pôde se valer de uma campanha eleitoral que gastou cifras modestas, “franciscanas”. A 
campanha eleitoral foi vencedora em todos o sentidos, até mesmo no quesito gasto mínimo, algo inédito e muito positivo. Inaugurou-se 
no Brasil uma nova era, com o abandono dos conhecidos “marqueteiros políticos” e suas agências de marketing, que gastavam grandes 
somas, alimentadas com o dinheiro sujo da corrupção, do “caixa dois”.    
Graças a Deus, estamos em uma nova era, onde a transparência começa a saltar da letra fria da lei, por obra e graça de cada um de nós, 
que assumimos o protagonismo do sistema político representativo com a ajuda da internet. Os nossos representantes políticos agora 
estão mais próximos, na palma de nossas mãos. 
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NOTÍCIAS
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POLÍTICA  
Com o objetivo de pesquisar as necessidades de cada bairro da cidade, o Vereador Casota 
criou o projeto “Gabinete Móvel”.
Esse projeto visa facilitar aos niteroienses que não podem se deslocar até a Câmara Muni-
cipal, a darem sugestões para o mandato do Vereador. 
Parabéns Vereador Casota por essa brilhante e inédita iniciativa.

Recentemente a Câmara dos Vereadores do Município de Niterói, através do Vereador Bruno 
Lessa, comemorou o dia dos Advogados, homenageando e agraciando vários advogados, entre 
eles o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado do Rio de Janeiro, Dr. 
Luciano Bandeira; o presidente da OAB-Niterói, Dr. Claudio Vianna; o presidente do Sindicato 
dos Advogados do RJ, Dr. Quintão e o Dr. Ricardo de Menezes, presidente  da CAARJ, entre 
outros. Destaque para o advogado Orquinezio de Oliveira, que agradeceu em nome dos home-
nageados  da noite, com um belíssimo discurso. Parabéns a todos os advogados. A solenidade foi 
aberta pelo presidente CAL, saldando e parabenizando o Vereador Bruno Lessa, passando-lhe o 
comando da Sessão Solene em comemoração ao DIA DO ADVOGADO.   Há de se ressaltar que 
o vereador Bruno Lessa em quanto fazia a entrega das honrarias aos homenageados no centro 
do plenário, foi substituído (praxe protocolar), na presidência da solenidade, pelo ilustríssimo 
Vereador Casota. 

Destaque para o Vereador Bruno Lessa, que terminou seu discurso ressaltando :  “tenho orgulho de ser advogado e considero a luta de toda 
a classe justíssima.” Parabéns a todos os homenageados. Parabéns a todos os advogados e advogadas. Parabéns Bruno Lessa, por sua 
iniciativa. 

As advogadas Patricia Jardim e Stephanie Campos. As participantes no programa de rádio ao vivo sob o comando
 do locutor Antonio Carlos.

No dia 16 de agosto as advogadas Patricia Jardim e Stephanie Campos foram destaque em programa de rádio abordando os 13 anos 
da Lei Maria da Penha.
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                                                                   CHUVA DA ETERNA BREVIDADE    
                                       
                                                                                  Antônio Laért Vieira Júnior 
                                                    Advogado
                                              laert@alvesvieira.com
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            PROGRAMA SOS VERDADE

ANUNCIE 
NO ARAUTO DOS ADVOGADOS
TEL.: (21) 2719-1801 (APÓS 13H)

Antes, eu adorava a chuva. Já até escrevi sobre esse encantamento aqui. Agora, tenho medo. Estranha sensação. Será que fui contaminado 
pelo senso melódico, tristonho, quase melancólico dessas águas ? Será que essa chuva não cabe mais  nos  meus  olhos? Minha alegria 
teria se transformado em tristeza? Evolui, involuí, fiquei na  mesma ou de fato  alguma  coisa  mudou.  Claro que muita coisa mudou, 
desde  quando cantava  loas à chuva. Estou mais velho. Hoje já vi muito  mais  coisas. 
O tempo muda  o  ângulo  com  que  se  percebe  as  coisas. Antes, as consequências da  chuva  eram  quase  inexistentes. Hoje, têm sido 
devastadoras. As cidades não estão preparadas para  a chuva e esta  sempre  surpreende.  Ceifa vidas, destrói construções, leva tudo que 
foi  amealhado  pelo  esforço  das  pessoas. Será que não existe mais poesia em meu olhar ? 
A distopia ocupou todo o espaço da utopia e fiquei aqui, a rés do chão? Vivemos tempos difíceis, de mudanças, inseguranças, colapso 
das certezas e a chuva, puro líquido, nesse mundo dito líquido, tem ajudado a complicar tudo, deixando nossas almas úmidas, molhadas, 
encharcadas, assustadas. Dizem que a chuva será cada vez mais  volumosa e  devastadora e  de  efeito imprevisível. Tal como o mundo 
em que estamos, ela poderá levar muita coisa. 
O homem flutuante talvez seja cada vez mais  a  imagem  desse  tempo.  Uma pessoa que tenta resistir à força das águas, agarrando-se 
a tudo o que é possível se apegar, uma pedra, um galho de árvore, o mato que cresce na margem. Mas se vê chegado ao ponto em que 
não tem mais força física e psíquica para se agarrar a algo, para fazer esse esforço, se convencendo de que isso é inútil e não a salvará da 
correnteza. Também porque, para se opor à correnteza que a arrastou se agarrou a apoios frágeis - antes, a pedra, depois o galho, depois 
o mato ribeirinho - e por isso sentiu que a certeza que a sustentava se tornou objetivamente cada vez mais frágil.  
A força da correnteza que a arrasta, junto com a fragilidade do ponto de apoio no qual procurou salvação, enfraqueceram cada vez mais a 
convicção com que se agarrava a qualquer coisa para se salvar. O resultado é que a pessoa crê não ter mais outra escolha, a não ser aquela 
de entregar-se à correnteza, de se deixar arrastar não sabe para onde. 
A única realidade parece ser a força irresistível da correnteza. Sorte é que a vida é um sonho  que só termina quando a gente  acorda. Que 
saibamos em meio a tantos medos, flutuar na superfície, subindo e descendo, mergulhando e submergindo, indo e  voltando. Assim, a  
chuva poderá continuar a cair  sobre o meu  quintal.

“Surpreender-se, estranhar, é começar a entender. Olhar o 
mundo com os olhos dilatados pela estranheza. Tudo no mundo 
é estranho e é maravilhoso para um par de pupilas bem dilatadas”. 
          Ortega y Gasset (1883–1955) 

ANUNCIE OU PATROCINE
O PROGRAMA SOS VERDADE

TEL.: (21) 2719-1801 (APÓS 13H)
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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

Brinde em comemoração as festas de fim de ano(2017). 

Reinaldo de Almeida com o Grupo  BODES DO ASFAL-
TO.

Sra Monique, Ronaldo de Almeida e sua esposa Sra. Leila 
Arona, e o Campeão de Luta Livre Ricardo de Arona.

Dr. Alencastro A. de Macedo(Secretário do  CAN), sua esposa 
Sra. Tereza, e o casal Sra. Conceição e Sr. Paulo.

O pianista  e maestro Marco Aurélio de Faria e a Poetisa Dionilce 
Silva de Faria, durante apresentação no Programa SOS VERDADE.

RECORDAR É VIVER - PROGRAMA SOS VERDADE
                                      

Marcia, Danielle, Vera Lucia e Manoela. Ricardo Arona, Leila Arona, Vera Lucia, Manoela, Ézio, En-
rico, Monique, Márcia, Reinaldo de Almeida, Ronaldo de Al-
meida, Daniele,  e Roberto . 
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A LUTA CONTINUA

A ACAERJ, em nova investida, tenta dar continuidade ao projeto RETIRO DOS ADVOGADOS, adormecido nas prateleiras 
do Conselho Federal.  Uma comissão de representantes dos Clubes dos Advogados existentes no Estado do Rio de Janeiro, será 
formada no próximo dia 28/08, às 13h, durante a reunião extraordinária que acontecerá no Clube dos Advogados do Rio de 
Janeiro, ficando convocados todos os integrantes da diretoria.  

Segundo Felipe Fiamenghi,  quando Eliot Ness precisou “cercar” Al Capone, não buscou ajuda em um convento. Ao contrário, recorreu aos maiores 
“desajustados” que Chicago podia oferecer. 
Quando o Nazismo começou a se espalhar pela Europa, o problema não foi resolvido com jantares e apertos de mão. Iniciaram uma guerra e ma-
taram os nazistas. 
Quando o gado começou a ser dizimado por lobos e pumas, ninguém tentou ensinar as ovelhas a correrem mais rápido. Criaram cães tão fortes e 
violentos quanto os predadores e os usaram para combate-los. 
Na vida real, é assim que o mundo funciona. 
Os heróis não estão por aí, montados em seus cavalos brancos, ou voando com a cueca por cima da calça. Heróis têm sangue nas mãos. Na maioria 
das vezes, são psicopatas que, por ironia do destino, acabaram do lado “certo”.          Ou alguém acha que um policial que sobe a favela, com arma-
mento inferior ao do inimigo, para defender uma sociedade que o odeia, por um salário de fome, tem todos os parafusos bem apertados? 
Os “normais” não mudam o mundo!
Utopia é muito bonita, nos contos de fada e no imaginário popular. A ilusão do “homem bom”, a “santificação dos heróis”. 
O próprio Cristianismo, inclusive, só “dominou” o ocidente, com suas “mensagens de amor”, quando o imperador se converteu e tonou-o a religião 
oficial do Império Romano, que detinha o poder e as armas. 
A corrupção não é um mero crime de desvio de dinheiro. 
O esquema que se combate, incluía estreitas relações com ditadores genocidas, laços de amizade com facções criminosas e roubo descarado do 
orçamento de áreas com importância vital, como a saúde. 
JAMAIS pararemos uma máquina tão poderosa e cruel com sorrisos e boas intenções. Estamos falando de pessoas que mentem, trapaceiam, rou-
bam, coagem e até matam. 
É DEVER de cada brasileiro de bem, que torce por um pais melhor, abandonar a hipocrisia, encarar a realidade e apoiar aqueles que lutam ao lado 
do bem.
NEUTRALIDADE É OMISSÃO E OMISSÃO É COVARDIA.
(Felipe Fiamenghi)

PARA REFLETIR
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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.

FLÁVIO PAIVA
 Edifício Casa do Advogado

EDSON RICARDO
  Edifício Casa do Advogado

JOÃO MARCELO
Edifício Tawer 500

JORGE LUIZ
Edifício Tawer 500

LUCIANO DO ESPÍRITO SANTO
Edifício Tawer 500

MARGARIDA FREITAS
  Edifício Tawer 500

CARLOS DE MORAES
Condomínio Big Ben

PRISCILA DOS SANTOS
Condomínio TJ

JORGE SERAFIM
Condomínio TJ

JOSÉ MAURÍCIO
  Condomínio Santa Cruz

ALÉCIO GALVÃO
Condomínio Big Ben

RENATO DE SOUZA
Condomínio Big Ben
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ACONTECEU

 O presidente da OAB Niterói Clau-
dio Vianna, a homenageada Rafaela Tor-
res Ramalho e a Presidente da OAB 
Mulher Helga Mansur em recente even-
to. Foto: Adhemir Rebello/Divulgação.

 A Comissão OAB Mulher com as 
homenageadas no final do even-
to. Foto: Adhemir Rebello/Divulgação.

 A delegada da DEAM de Niterói Alriam Fer-
nandes e o conselheiro e coordenador de even-
tos da Comissão OAB Mulher, Ronaldo Vinho-
sa Nunes. Foto: Adhemir Rebello/Divulgação).

Recentemente, em almoço realizado no Bistrô MAC em comemoração ao aniversário da ACHUAP
-ASSOCIAÇÃO DOS COLABORADORES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PE-
DRO, a presidente Rita Rivello recebeu várias socialites  da cidade de Niterói, entre elas as em-
presárias Raquel Mocellin, Marize Azevedo, e as doutoras Dilma Resende e Patricia Jardim.  

Marize Azevedo, dra. Dilma Resende e 
dra. Patricia Jardim no almoço da Achuap. 

A empresária Raquel Mocellin e a Presiden-
te da Achuap Rita Rivello no almoço co-
memorativo do aniversário da associação. 

Integrantes do Grupo Bodes do As-
falto, presentes na posse de Fernando 
José Silveira, na Loja Porphyrio Sécca.

Homenagem ao Grão Mestre do GOB/RJ, Edimo Muniz Pinho, pelos membros e amigos da Loja Maçônica Fênix Gonçalense.  
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Carlos Vaz, faleceu com 84 anos, nascido em Niterói em 1935. Formado em 5 faculdades: Administração, Economia, Direito, Ciências Contábeis e 
Matemática. Largou a sexta Geologia no último ano. Mestrado e Doutorado em Direito. Ex Delegado da Receita Federal em Niterói,  Auditor Fiscal 
do Tesouro Nacional e Professor Titular da Faculdade de Direito da UFF, Vice Diretor da Faculdade de Direito, Professor de Direito Tributário e Ad-
vogado com notória especialização. Vencedor nos anos 80 do Concurso de Monografias de Direito Tributário promovido pelo Ministério da Fazenda 
da Espanha, em 1o Lugar pelo Brasil concorrendo com juristas das 3 Américas. Botafoguense e charadista, foi casado com Vera Maria Dias Vaz, pai 
de 3 filhos: Rosana, Cláudia e Carlos Otávio e avô de 6 netos: Vitória, Sofia, Rafael, Rodrigo, Clara e Nicolle.

As pessoas boas não morrem, ficam encantadas. E assim Encantado, que fica o nosso colega e saudoso amigo, Carlos Vaz. 
Seus gestos seus risos encantados, podem ser vistos em cada um de seus amigos e colegas de trabalho. Sua despedida nos 
remete a complexa mistura de pranto e choro. Em nossos corações prantos de dor e de saudade, mas a lembrança mais 
forte que Carlos Vaz nos deixa é de riso, de alegria, de felicidade.  A alegria de Carlos Vaz sempre foi intensa em todos 
os momentos, e ele soube deixar entre nós a marca de uma personalidade impar, inesquecível. A alegria de viver foi sua 
maior lição deixada aqui na terra. Sua missão foi cumprida e sua lembrança eternizada.
Com o carinho do amigo REINALDO DE ALMEIDA.
(COLUNA DEDICADA ESPECIALMENTE AO VEREADOR CASOTA E FAMÍLIA)

As nossas homenagens ao Niteroiense Luiz Alber-
to Silva Lemos (popular Luizinho). Foi o maior 
artilheiro de todos os tempos do América Futebol 
Clube, alcançando a marca de 311 gols. Artilhei-
ro inclusive dos Campeonatos Carioca de 1974 e 
1982. Descanse em Paz amigo  

Av. Irene Lopes Sodré, 1515, Engenho do 
Mato, Niterói, RJ  Tel (21)3620-0949 

JD INFORMAÇÕES JUDI-
CIAIS 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

Nossos corações continuam entristecidos pela au-
sência física de nosso colega, amigo e Diretor do 
Clube dos Advogados de Niterói, falecido neste 
mês de agosto. Nossa eterna e imorredoura sau-
dades.

ANUNCIE 
NO ARAUTO DOS ADVOGADOS
TEL.: (21) 2719-1801 (APÓS 13H)

ANUNCIE OU PATROCINE
O PROGRAMA SOS VERDADE

TEL.: (21) 2719-1801 (APÓS 13H)


