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Almoço de confraternização marca jubileu de ouro de
mais uma turma de bacharéis de direito da Mackenzie

O Restaurante do

Circolo Italiano-San Paolo,

no centro da Capital, foi pal-

co do tradicional almoço

anual de confraternização da

Abamack - Associação dos

Bacharéis de Direito da Uni-

versidade Presbiteriana

Mackenzie. O evento, com

cerca de 150 convidados, foi

realizado no sábado, 27 de

maio, véspera do sexto ani-

versário da entidade. Desde

que foi fundada, a Abamack

vem trabalhando em prol

- Como presidente da ABAMACK -
Associação dos Bacharéis da
Faculdade de Direito da
Universidade Presbiteriana
Mackenzie, realizamos nosso solene
6° almoço anual, comemorativo
de sua fundação. Congregamos
numerosos associados, dentre um
universo de 30 mil bacharéis da
nossa Faculdade de Direito. Outros
eventos mensais, em pizzarias,
integram nosso calendário, sendo
certo que neste espírito de
congraçamento, já está agendado
outro, no final do ano, no último
sábado de novembro, então numa
churrascaria. Nosso compromisso
maior: A ABAMACK, UMA FAMÍLIA
PARA UNIR E SERVIR. Ficamos
muito satisfeitos com o jornal, O
Diário da Região de Osasco, pela
participação no almoço
comemorativo, no Circolo Italiano,
na pessoa do seu ilustre diretor, Dr.
Vrejhi Sanazar. Também,
agradecemos a matéria, dando
cobertura ao evento, colaboração
que, certamente, será de grande

‘Uma família para
unir e servir. Esse
é o compromisso

maior da
Abamack’, diz o
presidente em

exercício, Dr. José
Roberto Barbosa

de Almeida

Eis a integra da mensagem enviada quarta-feira (31) ao
Diário da Região

A partir da esquerda, durante o café: Dr. José Roberto Barbosa de
Almeida, Dr. Carlos Quaresma, Almiro Joaquim de Almeida e Dr.

Guilherme Ramalho Netto

da união dos alunos e ex-

alunos da Mackenzie.  No

congraçamento de bacha-

réis, por exemplo, está à

edição Jubileu de Ouro, se-

guramente o programa

mais aguardado e

glamoroso da associação.

Este ano, o cinquentenário

foi comemorado pela tur-

ma de 1966, que teve como

orador o Dr. Carlos Fran-

cisco Quaresma Baptista,

um dos ícones da advoca-

cia de Osasco e região.

A Abamack foi fundada pela primeira turma (1959). Na esteira do
sucesso, existem centenas de advogados agraciados pela OAB,
integrantes da alta corte, diretores de grandes empresas e

empresários. A troca de experiências e aperfeiçoamento profissional é
presente na ABAMACK através de palestras e eventos

“Tenho orgulho de ser
mackenzista”. Foi assim que

Dr. Quaresma, como é popu-

larmente  conhecido, ini-

ciou sua fala na tribuna da

Abamack. No improviso,

enfatizou que seus primeiros

passos foram na Escola

Americana, o embrião da

Universidade Mackenzie.

Antes de exaltar a universi-

dade e os colegas de turma,

Dr. Quaresma falou da grati-

dão e do reconhecimento

eterno que dedica aos seus

pais, Noêmia Quaresma

Baptista e Carlos Baptista.

“Somos o que somos graças
a eles. Graças à educação
que recebemos e aos NÃOS
que eu recebi ao desenrolar
da nossa vida. Acho que está
faltando um pouco, nos dias
de hoje, esse NÃO bem colo-
cado”, advertiu o orador.

Ao finalizar, Dr. Quares-

ma acrescentou: “É gratifi-
cante estar aqui com meus
colegas de turma, com quem
pude fazer uma reminiscên-
cia a respeito dos nossos
mestres”.

Na série de discursos,
com ruidosos aplausos,
Almiro de Oliveira, o
bedel mais querido da
Mackenzie, foi um dos
nomes mais citados

A presença feminina da Abamack deu brilho à festa

Dr. Horácio Soares Machado,
da turma de 1966, também foi

ovacionado pelos
mackenzistas. Nos bons
tempos de faculdade, o

popular Machadão era um dos
modelos fotográficos mais

requisitados pela propaganda

O discurso do Quaresma

Reconhecimento: em agosto de 2013, Dr. Quaresma foi
homenageado pela Abamack com Diploma de Pioneiro da
Faculdade de Direito do Mackenzie “pela sua dedicação ao Direito
e a realização da Justiça”

Fragmentos da história

A ideia de constituir uma
associação representativa
partiu de Guilherme
Ramalho Neto, com o apoio
de Roosevelt Hamam e Fran-
cisco Dziegieck, da 1ª Tur-
ma da Faculdade, por oca-
sião das festas do jubileu de
ouro.

Convencidos do projeto
e apoiados por colegas de ou-
tras Turmas, os interessados
se organizaram através de
uma comissão, para tratar da
criação da Associação, inte-
grada pelos colegas da 1ª
Turma: Roosevelt Hamam e
Guilherme Ramalho Neto;
da 2ª Turma: Germano Pa-
rente; da 3ª Turma: Carlos
Eduardo (Cuca); e da 4ª Tur-
ma: Sergio Oliva.

No dia 2 de dezembro de
2010, durante reunião de tra-
balho, a comissão organi-
zadora deliberou que Sergio
Oliva e Guilherme Ramalho
Neto se encarregassem da

redação básica do futuro es-
tatuto, e de enviá-la aos de-
mais membros, para análise
e oportuna aprovação.

Finalmente, no dia 28 de
maio de 2011, na Rua Itambé
145, no auditório
Chamberlain do Instituto
Mackenzie, recepcionados
pelo acadêmico Rodrigo
Rangel Pereira, presidente
do Centro Acadêmico João
Mendes Junior, reuniram-se,
em assembleia geral, bacha-
réis da Faculdade de Direito
da Universidade Presbi-
teriana Mackenzie, para
constituir sua associação. A
partir da referida data surgiu
a Abamack - Associação dos
Bacharéis de Direito da Uni-
versidade Presbiteriana
Mackenzie, que há seis anos
trabalha em prol da união
dos alunos e ex-alunos de
direito e do exercício, divul-
gação e aperfeiçoamento do
direito.

Vantagens em ser associado da Abamack

Integração: contato com outras turmas de
bacharéis da Faculdade de Direito Mackenzie
Reviver a vida acadêmica: contato com milhares
de bacharéis formados, o “campus”, sua turma,
almoço de confraternização, dúvidas jurídicas, os
velhos tempos...
Reuniões mensais:  a diretoria se reúne
ordinariamente toda última quinta-feira do mês,
às 17 horas, no Centro Acadêmico João Mendes
Jr., com pauta livre e aberta a todos os convidados
e associados.
Contato com a Abamack: Avenida da Liberdade, 65 - cj.108 - SP

e-mail: contato@abamack.com.br
Site: www.abamack.com.br (telefone (11) 3105-7073)

Reverendo
Geraldo Henrique,
capelão
universitário, no
ato representando
o chanceler da
Universidade
Presbiteriana
Mackenzie

Flagrantes dos memoráveis
corredores universitários

prestígio para a associação,
particularmente para a nossa
diretoria executiva. Também,
merece todo nosso reconhecimento
o prestígio que este conceituado
jornal conferiu ao Jubileu de Ouro
da 6ª turma dos Bacharéis da
Faculdade de Direito Mackenzie.
Entre os bacharéis homenageados,
Dr. Gilberto Monastier, Dr. Horácio
Torres Machado, Dr. Henrique
Roysen, Dr. Marcelo Antonio
Moreira e Dr. Salvador Candido D’
Andréa, figura  nosso colega
associado, Dr.  Carlos Francisco
Quaresma   Baptista, que na
oportunidade saudou seus colegas
e agradeceu a homenagem
recebida da ABAMACK, pelo
referido Jubileu de Ouro. Em meu
nome pessoal e do nosso secretário
geral, Dr. Guilherme Ramalho
Netto, agradecemos a direção do
Diário da Região pela oportunidade
de falar a esse prestigioso jornal,
ficando sempre a inteira disposição”.Dr. José Roberto Barbosa de Almeida- presidente

Este ano, para marcar as comemorações do sexto aniversário de fundação, a Associação dos Bacharéis
de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie reuniu os formandos de 1966. O orador da turma é um
dos advogados mais brilhantes e reconhecidos da região de Osasco: Dr. Carlos Francisco Quaresma Baptista

Membros da Abamack,homenageados econvidados, momentosantes do almoço deconfraternização


