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Edição Especial

sidência da AAFBanerj,
nos anos de 1993/1995,
2007/2009
e
2009/2011.
Foi
agraciado
com
o
título de Benemérito pela Associação.
No dia 2 de setembro, véspera de sua
morte, Gerson foi homenageado pela Ordem dos
Advogados do Brasil – OAB/RJ com a “Medalha Sobral Pinto”, a mais alta comenda da OAB,
em razão de sua colaboração com a Instituição
e atividade profissional por mais de 50 anos.
Seu
desaparecimento
deixará um vazio entre seus entes queridos, amigos de trabalho e de profissão.
Seu legado como colega de trabalho, advogado
e dirigente da AAFBABERJ, ficará inscrito na
memória da nossa Associação.
Texto escrito pelo Dr. Gerson Barg, enviado
aos amigos no dia 02 de setembro/2021:
Quero dividir minha alegria com meus amigos.
Hoje, dia 2/9/2021, no Salão Nobre da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional RJ,
fui agraciado com a “Medalha Sobral Pinto” (“a
mais alta comenda da Ordem), com Diploma,
em razão da minha colaboração com a Instituição e à minha atividade profissional por mais de
cinquenta anos.

A

notícia do falecimento de nosso
Diretor de Comunicação e ex-Presidente,
Gerson Barg, no dia 03 de setembro, em Teresópolis, às 13:00 horas, representa a enorme perda de um de nossos maiores líderes,
que exerceu a Presidência da AAFBANERJ por
três vezes, tendo como uma de suas principais
características a defesa dos interesses e direitos dos Banerjianos, sempre de forma corajosa, muitas vezes dura, e sem conciliação. Esta
postura era um dos traços de sua personalidade frente a interlocutores de igual condição a
dele ou de hierarquia superior, mas nunca com
aqueles que lhe eram subordinados, quando
se mostrava bem mais flexível e compreensivo.
Gerson ingressou no antigo BEG
em 1963 e aposentou-se no ano de 1990,
já BANERJ, onde exerceu todos os cargos de carreira, culminando com o cargo
de superintendente de patrimônio do banco. Foi advogado de muitos colegas, de várias Instituições e professor de Direito.

