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REFORMA TRABALHISTA COM AL-
CILENE MESQUITA
A reforma trabalhista veio trazendo inúmeras mudanças, 
os números de Reclamações trabalhista neste ano, alcan-
çou uma média de 84,2 mil, quando anteriormente a média 
mensal era de 200 mil ações ajuizadas (Fonte: TST). Diante 
da mudança, muitos entendem que ajuizar uma reclamação 
trabalhista se tornou uma verdadeira “roleta russa”.  Pg 5
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ETERNO VÍNCULO

Mãe tem que ser amiga
Sem ser colega;

Tem que ser flecheira
De alvo orientado.
Tem que saber dar

Sem pensar em cobrar;
Tem que saber conversar

Sem por isto invadir;
Tem que dividir

Ainda que escasso
Seja pão;

Tem que dar o exemplo
Para ter bons frutos;

Tem que perdoar
Para perdoar-se;
Tem que sugerir;

Sem querer impor;
E acima de tudo

Tem que saber dosar
Seu amor de eterno vínculo.

Ana Lucia Timótheo da Costa-Educadora

Destaque para a mensagem na coluna OBSERVATÓRIO, 
em razão da brilhante campanha do time que representou 
o Estado do Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro e na 
Libertadores da América. Pg 7
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POR QUÊ SUPLEMENTAR VITAMINA K2, HORMÔNIO D3 E CLORETO 
DE MAGNÉSIO P.A. JUNTOS ?

ACESSE ATRAVÉS DO CANAL DO YOUTUBE 
              PROGRAMA SOS VERDADE

Em primeiro lugar, o poderoso Cloreto de Magnésio nos ajuda a manter o corpo mais jovem e cheio de vigor, além de colaborar ativamente no 
combate e prevenção de micro e macro infecções à nível celular.
É um fantástico mineral, essencial para mais de 400 processos metabólicos que acontecem no organismo humano, gerando ATP (adenosina tri-
fosfato) mitocondrial que funciona como uma micro usina de energia, perdendo apenas para o elemento oxigênio e, por isso mesmo, o cloreto de 
magnésio p.a. é considerado o mineral “maestro do nosso corpo”, colaborando até mesmo nos casos de depressão emocional.
Alguns sinais da deficiência de Magnésio são as famosas câimbras, os formigamentos, espasmos musculares, tremores nas pálpebras (blefaroespas-
mo), zumbido no ouvido, enxaquecas, hipertensão e arritmias no coração.
Muitos estudos científicos já demostraram claramente que as pessoas mais estressadas têm niveis mais baixos deste mineral que está escasso na ali-
mentação comum, devido ao empobrecimento da terra, a distância dos vulcões e com o gasto natural das suas reservas pessoais.
A “Vitamina” K2 (hormônio) é essencial para poder construir ossos mais fortes e saudáveis por meio de seu papel ativador das proteínas responsá-
veis pela utilização e armazenamento do cálcio.
K2 vai muito além da coagulação do sangue. Evidências atuais comprovam que as suas funções são muito mais extensas, e podem proteger a saúde 
do seu coração e dos ossos!
Um estudo recente revelou que a ingestão elevada de vitamina K2 poderá reduzir em até 50% o risco de calcificação nas artérias e doenças corona-
rianas.
A pele e o cérebro também ganharão muito mais saúde através desta “vitamina”, que na verdade, é um poderoso hormônio!
Finalmente, a Vitamina D3 ou colecalciferol é por sua vez, fundamental para a absorção e fixação de cálcio nos ossos. Além de ser muito importante 
para a contração muscular, fortalece o sistema imunológico, é capaz de prevenir doenças cardiovasculares, osteoporose, diabetes, obesidade e alguns 
tipos de câncer, mantendo o bom funcionamento do cérebro.
Para poder ser ativada, é necessário a exposição ao sol, mais precisamente aos raios UVB por pelo menos 10 minutos todos os dias de sol.
Infelizmente, devido à menor exposição solar da população global e o uso excessivo dos filtros solares, há uma deficiência crônica e generalizada 
na humanidade contemporânea. 
Estes (03) três elementos combinados, se associam poderosamente no transporte ativo e vital do cálcio disponível erroneamente na circulação san-
guínea e depositados equivocadamente nos órgãos e vísceras como coração e rins, além de muitos outros, gerando uma indesejada e lenta “calcifi-
cação” desses órgãos nobres, ao invés disto, o cálcio é recapturado pela ação deste “trio salvador de vidas”, sendo corretamente transportado para os 
ossos, evitando a osteoporose dos mesmos e a falência geral dos seus órgãos vitais.

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

(DICA DE SAÚDE)

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

ANUNCIE OU PATROCINE
O PROGRAMA SOS VERDADE

TEL.: (21) 2719-1801 (APÓS 13H)
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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)3608-1070
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A Reforma Trabalhista e os meios adequados e alternativos extrajudiciais, 
para resolução de Conflitos.

Alcilene Mesquita
Advogada e Mediadora Extrajudicial E Judicial Sênior 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RJ
Email. cmesquitaadvogados@gmail.com 

EDUCAÇÃO & 
CIDADANIA

 A reforma trabalhista veio trazendo inúmeras mudanças, os números de Reclamações trabalhista neste ano, alcançou uma média de 84,2 mil, quando 
anteriormente a média mensal era de 200 mil ações ajuizadas (Fonte: TST). Diante da mudança, muitos entendem que ajuizar uma reclamação trabalhis-
ta se tornou uma verdadeira “roleta russa”. O risco se tornou grande diante das penalidades aplicadas em caso de juízo desfavorável a algum pedido ou na 
interposição de recursos improvidos. Então, como fica o acesso à Justiça garantido na nossa Constituição Federal? É importante saber que existem meios 
adequados e alternativos ao Judiciário de resolver os conflitos; e esses, são mais um acesso à justiça, podendo, serem realizadas através da Conciliação, 
Negociação, Mediação e Arbitragem. 
Com os meios alternativos de resolução de conflitos, as empresas e partes encontram inúmeras vantagens. Como por exemplo:  Celeridade,  Informalida-
de, Sigilo, Exequibilidade, Autonomia das Partes,  Cumprimento do Acordo,  Custo/Benefício, Vantagens para a sociedade, empoderamento das partes, 
harmonização dos relacionamentos interpessoais e pacificação dos conflitos sociais, e uma significativa redução do volume de processos no Judiciário. A 
empresa através dos meios alternativos poderá evitar processos na Justiça do Trabalho. O passivo trabalhista causa inúmero problemas à empresa, pois 
impede que ela tenha a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, pode ser barrada em licitações, em vendas de ações na Bolsa de Valores, entre muitos 
outros. 
Quando a empresa utiliza esses meios como política de solução de conflitos, resolvendo de forma rápida e segura, os funcionários da empresa percebe-
rão de forma positiva essa cultura. Assim, os próprios trabalhadores poderão procurar esses meios para resolver seus conflitos, evitando assim a Justiça 
Trabalhista, mais lenta e com maior custo para a empresa. Colaciono da CLT alterados que respaldam o entendimento acima: “Art. 484-A. 
O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregado”. Assim, seja uma negociação direta entre empregado e empregador 
ou com a presença de comissão, esta poderá ser feita com auxílio de um mediador utilizando-se uma Câmara de Mediação privada, sendo inclusive que o 
resultado pode ser levado a Vara do Trabalho para homologação conforme nova redação do artigo 652 da CLT: “Art. 652. Compete às Varas do Trabalho: 
(…) f) decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial em matéria de competência da Justiça do Trabalho”. 
É muito importante reafirmar que a participação dos ADVOGADOS é fundamental durante o procedimento de mediação e demais meios extrajudiciais, 
também abarcada na nova Lei:“Art. 855-B.  O processo de homologação de acordo Extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a 
representação das partes por advogado”. Estas são apenas algumas breves impressões sobre como meios alternativos de resolução de conflitos podem 
ajudar nesta nova regulamentação das relações de trabalho, que a princípio valorizam o diálogo e a negociação direta, colocando negociado acima da 
legislação.  Um grande abraço, até a próxima!

No dia 14 de novembro de 2019, ocorreu na Câmara Municipal de Niterói (cidade aonde nosso IFEC - Instituto Interameri-
cano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência foi fundado e mantém sua Sede Internacional) uma homenagem ao nosso 
Instituto na pessoa do Chanceler Prof. Dr. Stelling. Presentes os diretores: Dr. Jorge Flores (Diretor Geral); Bacharel José Juvino 
(Diretor de Relações Intersindicais); pelo Programa IFEC - A VOZ DA CIDADANIA (transmitido para todo o Brasil e para 
todo o exterior): Internacionalista Thiago Saraiva - Produtor Geral e Apresentador do Quadro “O Mito da Beleza”;  Bacharel 
José Juvino - Apresentador do Quadro “Sindicato em Foco / SEEN”; Dra. Alcilene Mesquita (Presidente da  Comissão “A OAB 
Vai à Escola”) - Apresentadora do Quadro: “ Conversando sobre o seu Direito”; Prof. Moacyr Chagas (Presidente da Comissão 
de Segurança Comunitária de Niterói) - Apresentador do Quadro: “ Segurança e a Sociedade Civil” e a Dra.  Sharon Moraes 
(Presidente da Comissão  de Proteção dos Direitos dos  Animais da OAB) - Apresentadora do Quadro: “ Bem Estar Animal” . 
Na foto, registramos a presença do Ex-Deputado Professor Adroaldo Peixoto (também  Advogado e Livreiro), homenageado 
com a Medalha “Felisberto de Carvalho”; do Vereador Emanuel Rocha (autor de nossa Homenagem e a quem agradecemos) e 
ainda dos Secretários do Governo da cidade de Niterói: Axel Grael e Deisy Monassa. A noite foi enriquecida  com a belíssima 
participação  Musical do Espaço das Músicas sob a regência da Maestrina Profa. Heloísa Fidalgo e do Maestro Sérgio Lavor que 
apresentaram o Hino Nacional, o Hino do IFEC e três músicas do repertório internacional.
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Notícias com Ronaldo Vinhosa
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Foi um sucesso a posse da Comissão de Empreendedorismo da OAB Niterói, criada pela entidade para prestar suporte, apoio e 
incentivo ao público empreendedor de nossa cidade. A solenidade realizada no dia 13/11/19 contou com a presença de diversas 
autoridades, dentre as quais o presidente da CDL Niterói, Luiz Vieira, que compareceu em apoio à jovem comissão. 

A expressão Verticalização da Saúde Suplementar vem sendo proferida com mais força nos últimos cinco anos. Trata-se de uma alternativa iniciada há mais de 
20 anos por uma operadora de saúde que apostou no gerenciamento dos custos através dos atendimentos de sua rede própria, e entendeu que este caminho traria 
uma infinidade de vantagens sob todos os aspectos da operação, atendimento e gerenciamento.  Nos últimos cinco anos, pode-se afirmar com base nas aquisições 
e negociações que o seguimento de saúde vem experimentando esta realidade, que é sem dúvida uma tendência de mercado irreversível. 
• Mas o que é Verticalização?
É a composição/ operação que envolve operadora, atendimento ao paciente e rede de prestação de serviços de saúde em atendimento ambulatorial, médico hos-
pitalar com internações clinicas ou cirúrgicas, quais sejam: hospitais, clínicas de especialidades médicas, imagens e laboratório, ou seja, tudo que envolve a cadeia 
de atendimento suplementar de saúde, gerido pelo mercado privado de saúde.
“Esta realidade acontece com outros seguimentos de mercado, a exemplo dos supermercados, que se unem criando redes, tornando-se mais competitivos.”  A 
vantagem de gerir todo o processo é inteligente e rentável, haja vista que as condições de barganhas para compras junto aos fornecedores são também atrativos 
para implementar a tão badalada Verticalização. Os planos de saúdem saem na frente nesta realidade devido se tratar de seu principal business. Já as seguradoras, 
além de serem subordinadas à SUSEP, órgão que regula especificamente as regras de seguros, passam pelo crivo de não se tratarem de plano de saúde e sim de 
seguro saúde, ou seja, não é o negócio primaz das seguradoras.
 • Mercados de Gigantes
A Verticalização pode ser implementada por organizações de portes menores, mas na verdade o mercado vem se posicionando através de grandes grupos, como 
GNDI – Grupo Notredame Intermédica, Hapvida, Rede D´or e demais players do seguimento. Esse movimento acontece em todas as regiões do Brasil, sendo 
mais intensificado nas regiões Norte/Nordeste e Sudeste, ganhando fôlego na região Sul, a exemplo das últimas aquisições envolvendo alguns bilhões de Reais nas 
compras e aquisições através dos grandes grupos.
• Gerenciamento de Riscos
De posse de informações privilegiadas devido à integração dos atendimentos, é possível gerenciar os custos e riscos da operação. 
• Gestão dos pacientes de potenciais riscos de aumento de sinistralidade 
Através de programas de acompanhamento de pacientes será possível reduzir os agravos de custos, tecnicamente denominados de riscos, possibilitando imple-
mentar programas de saúde, de maneira preventiva, para pacientes que pertencem aos chamados “grupos de riscos”, quais sejam, hipertensos, diabéticos e demais 
diagnósticos que mereçam um acompanhamento mais de perto.

Na foto, Luiz Vieira está ladeado pelos advogados Ronaldo Vinhosa Nunes e Pa-
tricia Jardim Carvalho, respectivamente delegado e presidente da nova comissão. 

Flavine Mendes e Helga Mansur em Santuário das Almas-Dia Mundial dos pobres.

Verticalização da saúde suplementar
Um mercado de gigantes

 Joneir Tavares
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Prezados leitores, 

Desde 1960 é disputada a Copa Libertadores da América, que reúne os times que se destacaram nos campeo-
natos das Confederações Sul Americanas, e, desde 1971, é disputado o Campeonato Brasileiro de Futebol, que 
reúne os melhores times filiados à CBF.
No começo, apesar do bicampeonato conquistado pelo Santos de Pelé (1962/63), os times brasileiros não da-
vam tanta importância àquele torneio, priorizando os campeonatos disputados aqui, como a Taça Brasil. So-
mente a partir de 1981, quando o Flamengo de Zico conquistou a Libertadores da América, com aquele time 
fantástico que havia vencido o Brasileirão de 1980, foi que a competição passou a ser valorizada pelos times 
brasileiros, quebrando a hegemonia dos uruguaios e argentinos.
O Flamengo de 2019 está fazendo história, sendo o único time brasileiro a conquistar, no mesmo ano, a Liber-
tadores da América e o Campeonato Brasileiro, sendo que, a conquista do “Brasileirão” aconteceu com quatro 
rodadas de antecedência,  com recordes de pontos e de vitórias, difíceis de serem batidos.
Além da diretoria, da comissão técnica, e de um elenco de jogadores notáveis, o Flamengo conta com uma tor-
cida, que é comparada a uma nação e lota os estádios de norte a sul do país. A “Nação Rubronegra”, que fica no 
“Continente Flamengo; que só se chama América porque na época do descobrimento o Flamengo ainda não 
existia” (segundo nos ensinou o jocoso Rolando Lero, da Escolinha do Professor Raimundo), é tão poderosa, 
tão fantástica, que durante dias e noites transformou o Brasil no país do futebol, unificando as classes sociais e 
desmontando as facções políticas (direita/esquerda), em torno de um objetivo comum, que era a conquista da 
Copa Libertadores da América, contagiando, até mesmo aqueles torcedores de outros times, que não torciam, 
mas desconfiavam que “O Mais Querido” chegaria ao topo das Américas.
O que o Flamengo e a sua nação de torcedores protagonizaram entre os dias 20 a 24 de novembro, é algo épico 
na história do futebol mundial. As imagens que correram o mundo, demonstrando que o futebol pode unir 
pessoas, tornando a vida mais feliz, é algo que emociona e nos faz lembrar que o grande compositor Lamartine 
Babo, lá na década de 1940, foi muito feliz em afirmar o que afirmam hoje os mais de 40 milhões de brasileiros 
apaixonados pelo Mengão - “eu teria um desgosto profundo, se faltasse o Flamengo no mundo”.

“Eu teria um desgosto profundo, 
                                    Se faltasse o Flamengo no mundo.” 

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)3608-1070
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 PROGRAMA SOS VERDADE

Dr Arany Magalhães e Dr. Reinaldo de Almeida Mestre Estrella.

Dr. Paulo Bastos.

Vereador  Municipal de Niterói, Casota. Dr. Reinaldo de Almeida e os pais do violinista Caio Duarte.

Convidados do Programa SOS VERDADE.
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A LUTA CONTINUA

RETIFICAÇÃO: Ficam convocados para Assembleia Geral Extraordinária, os Clubes dos Advogados filiados a ACAERJ, para 
se reunirem no dia 15 de janeiro de 2020, domingo, na sede do Clube dos Advogados do Rio de Janeiro, localizado na Av. Ma-
rechal Câmara, 210, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, às 11h em primeira convocação com a maioria absoluta, ou  as 11:30h 
em segunda, com qualquer número, na forma do artigo 14 e seu parágrafo único, visando as posses do Presidente e do Vice
-presidente da ACAERJ, para o triênio 2020/2023, assim como dos Diretores indicados pela Diretoria Executiva,  que iniciará 
em 15/01/2020 e terminará no dia 14/01/2023. Rio de Janeiro, 14 de Outubro de 2019  Reinaldo José de Almeida (Presidente 
da ACAERJ)

     O acesso à cannabis medicinal, ou canabidiol, é direito de todos. As grande novidades úteis aos seres humanos geral-
mente geram milhares de excluídos! Por exemplo, o acesso a um computador já deveria ser um direito, porquanto uma 
criança e / ou um adolescente sem acesso a um computador ficará em situação de inferioridade durante as suas atividades 
escolares. E a ausência desta “novidade eletrônica” representará, também, dificuldade no futuro para o acesso ao mercado 
de trabalho. E educação e trabalho são direitos humanos fundamentais! Os “excluídos digitais” representam, hoje, um 
elevado número de cidadãos brasileiros que ficam à margem do fenômeno das redes digitais gerando “desigualdade digi-
tal” e, como consequência, desigualdade social. Estamos falando, então, em excluídos, e o poder público tem que, repito, 
promover políticas públicas capazes de efetivamente enfrentar tais problemas nas suas diversas dimensões.

     Na mesma linha, o acesso ao tratamento com a utilização do medicamento cannabis medicinal é um direito, pois já é certo que a substância 
alivia ou cura vários sintomas de várias doenças. A proibição e / ou a dificuldade de acesso, portanto, atingem o respeito à ética da vida humana 
em seu dia a dia, e afetam o direito humano fundamental à saúde, à liberdade de escolha e ao livre arbítrio. Se visitarmos os princípios da bioética, 
passaremos pelo princípio da autonomia, que diz respeito à liberdade individual do paciente, ou seja, ao seu direito de escolher o que é melhor 
para si, sendo que a decisão deverá ser sempre tomada com plena consciência. E no caso da cannabis medicinal, deve a Justiça garantir o acesso 
de todos a esta novidade que tem apresentado resultados maravilhosos no controle e no tratamento de diversas doenças, independentemente da 
situação econômica do paciente. 
     A dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos de nossa República, artigo 1º III da Constituição, só existe quando há, entre outras coisas, 
acesso à saúde igual para todos, pois sem saúde não há dignidade plena. 
WANDERLEY REBELLO FILHO
Conselheiro da OAB/RJ e Presidente da Comissão de Políticas sobre Drogas. Vice-Presidente da ANI (Associação Nacional e Internacional de 
Imprensa). 

O ACESSO À CANNABIS MEDICINAL DIREITO DE TODOS
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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.

ALEXANDRE SANTANA
 Ed. Niterói Working Center

CARLOS  SANTANA
Ed. Big Ben

EDIMAR DE SOUZA AMARAL
Ed. Porto Rotondo

FABIANO GOMES
Ed. Big Ben

JOSÉ CLÁUDIO M. DA SILVA
Ed. Jaime Macie

LUIZ AUGUSTO DA SILVA
Ed. Niterói Working Center

MARCOS PAULO
OAB Niterói

RAPHAEL CARLOS DA SILVA
Ed. Porto Rotondo

RICARDO SANTANA MORAES
Ed. Big Ben 

ROBERTO PEDRO DOS SANTOS
Ed. Casa do Advogado

THOMAZ PEREIRA TEIXEIRA
OAB Niterói

WALLACE DE SOUZA
Ed. Big Ben
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AGORA É A VEZ DOS MOTORISTAS DE APLICATIVO
(Por Patricia Jardim Carvalho)

Com as mudanças na economia e adequações a novos negócios, motoristas que trabalham em plataformas de serviços de 
mobilidade urbana podem sair da informalidade.
 Isto porque no mês de agosto deste ano, o Comitê Gestor do Simples Nacional, publicou no Diário Oficial da 

União a Resolução n°.: 148, contendo esta inovação. Com isto, a classe de motoristas de aplicativo passou a integrar o rol de uma das categorias do 
MEI – Micro Empreendedor Individual.
 Como é sabido, para se formalizar como MEI é preciso desempenhar uma das 450 atividades abrangidas pela Lei e obter o faturamento 
anual em até R$ 81.000,00, ou seja, aproximadamente R$ 6.700,00 por mês.
 O motorista que tiver interesse em se formalizar, deverá acessar o Portal do Empreendedor através do site www.portaldoempreendedor.gov.
br e realizar o seu cadastro, este que é gratuito, e se inserir na classificação “motorista de aplicativo independente”.
 Esta inscrição gera um custo mensal para o motorista de aplicativo no valor aproximado de R$ 54,00, este que já abrange o INSS.
 Lembrando que a formalização de qualquer atividade é importante, tanto pelas garantias das quais são adquiridas, como por exemplo o di-
reito a aposentadoria e o recebimento do benefício previdenciário em caso de acidentes, e para as mulheres, o recebimento de salário maternidade.
 Ainda é importante destacar que o micro empreendedor individual tem o direito de contratar um funcionário, assinar a carteira deste e 
emitir nota fiscal.
 Observando a crescente demanda dos empreendedores que, sobretudo, não possuíam um amparo jurídico, a OAB Niterói, em sua atual ges-
tão presidencial, criou a Comissão de Empreendedorismo, a qual tem como missão amparar os empreendedores e lhes garantir acesso à informação 
e aos seus direitos.
 A referida comissão conta com especialistas nas áreas de empreendedorismo, contratos, direito civil e estratégias de negócios. O empre-
endedor que possuir qualquer dúvida poderá entrar em contato com a Instituição através do telefone (21) 3716-8923 e agendar um atendimento 
presencial com a Comissão de Empreendedorismo composta por profissionais qualificados nas áreas de apoio jurídico-empresarial.
(Patricia Jardim Carvalho é advogada, palestrante, especialista em Direito Público, Direito do Trabalho, empreendedorismo e gestão empresarial, 
idealizadora do InstaBlog @conversadireito e Presidente da Comissão de Empreendedorismo da OAB Niterói)

DE OLHO NA NOTÍCIA com ROBERTO CARNEIRO
O diretor-presidente Reinaldo de Almeida, do jornal Arauto dos Advogados abre espaço para uma nova coluna: “De 
Olho na Notícia”, convidando o jornalista e radialista Roberto Carneiro, para fazer parte do time de colunistas do peri-
ódico, e neste primeiro momento ele se apresenta para os leitores. A equipe do Arauto dos Advogados dá as boas vindas 
ao nosso novo colaborador! 
É com uma grande alegria, que recebo o convite do meu amigo de longa data, Reinaldo de Almeida, para integrar o time 

de colunistas deste importante jornal Arauto dos Advogados. Sinceramente estou muito feliz, e fica difícil expressar minha gratidão por tamanha 
oportunidade. 
Antes de apresentar o projeto que será transformado em textos em breve, farei uma pequena apresentação sobre minha vida profissional e o motivo 
para integrar o time de colunista, deste jornal de renome. 
Sou jornalista e radialista, com passagens pelos seguintes orgãos de imprensa: Revista Nacional, Jornal Última Hora, O Fluminense, O Dia, Revista 
Manchete, entre outros. Em rádios tive a oportunidade de apresentar programas jornalísticos na Rádio Sideral FM, Rádio Por Amor FM e partici-
pações nas Rádios Evidência e Nova Líder. Sou de Niterói, casado, flamenguista, fã de música de qualidade e muito família. 
Aprendi a gostar de ler jornal através do meu pai, Florentino Carneiro, também jornalista que chegava em casa trazendo um exemplar do Diário de 
Notícias, onde trabalhava e eu lia todas as editorias. Passei assim a ter gosto pela leitura e pela profissão de jornalista, para levar o leitor a reflexão 
sobre os mais diversos temas e principalmente interagir com os setores da sociedade, para exercer o seu papel de cidadão. 
O principal objetivo de ocupar este espaço é construir uma relação de amizade por meio de informações relevantes que torne o leitor mais humano, 
consciente dos seus deveres, mas também e mais importante lutar por seus direitos. Para que isso venha acontecer, não medirei esforços no sentido 
de sempre dar o melhor para o leitor do Arauto dos Advogados, passeando por diversos temas do dia a dia, levando sempre o melhor para o esti-
mado leitor. 
Pretendo trazer textos e informações para gerar reflexão, e formar conteúdo enriquecedor ao público leitor. Espero contar com todos, interagindo 
com a coluna, enviando opiniões e sugestões para futuros textos.
Quero muito contar com este seletíssimo público leitor. 



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

Janeiro

PAGINA 12 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

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

SE LIGA NAS DICAS!
DICA 01:  Quando for pegar um táxi ou Uber sozinha,  sempre avise a 
alguém. Caso não tenha avisado, faça parecer que a sua viagem está sendo 
compartilhada com alguém. Sente-se no banco atrás do motorista onde ele 
não tenha visão total de você . Coloque o celular para despertar de cinco 
em cinco minutos. Finja que está falando ao celular com o pai marido ou 
namorado ou outra pessoa. Falem a marca, cor e placa, ou outra informa-
ção do carro e quantos minutos de distância pra você chegar ao destino. 
Não aceite balas e não beba água. Compartilhe a localização em tempo real 
pelo WhatsApp.         *Essa precaução pode salvar vidas*. Repasse para seus 
familiares e amigos. Informante cultural  Reinaldo de Almeida.

DICA 02: *CERTIDÕES*: Quem quiser tirar uma cópia da certidão de 
nascimento, ou de casamento, não precisa mais ir até um cartório, pegar 
senha e esperar um tempão na fila. O cartório eletrônico, já está no ar! Nele 
você resolve essas e outras burocracias, 24 horas por dia, on-line. Copias 
de certidões de óbitos, imóveis, e protestos também podem ser solicitados 
pela internet. Passe para todo mundo, que este e um serviço da maior im-
portância. www.cartoriopostal.com.br.

DICA 03: *AUXILIO A LISTA*: Telefone 102, não! Agora é: 08002800102 
Vejam só, como não somos avisados das coisas que realmente são impor-
tantes. NA CONSULTA AO 102, PAGAMOS R$ 1,20 PELO SERVIÇO. SÓ 
QUE A TELEFÔNICA NÃO AVISA QUE EXISTE UM SERVIÇO VER-
DADEIRAMENTE GRATUITO. Não custa divulgar para mais gente ficar 
sabendo.

DICA 04: *MULTA DE TRANSITO*: Essa você não sabia. No caso de 
multa por infração leve ou média, se você não foi multado pelo mesmo 
motivo nos últimos 12 meses, tem direito a isenção. Basta requerer!

PROGRAMA SOS VERDADE

Dr. Reinaldo de Almeida, Caio Duarte e o Dr. Wilson Duarte


