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VERA BRANT

UMA AMIGA AUTÊNTICA
“Vera Brant
Essa mulher é torrente de aversão à
hipocrisia.
Uma visceral incompatibilidade com o
lugar-comum.
Um soco no estômago da intriga.
Um vitorioso remar contra a maré.
Um dedo em riste nas fuças do
disfarce.

11 de fevereiro de 2009 – nascia, na varanda da acolhedora casa de Vera
Brant, o Instituto Victor Nunes Leal, sonho sonhado e realizado por sua
idealizadora, compartilhado por seus amigos, arrebatados por seu
dinamismo, liderança, persistência, idealismo. Lá, cenário de encontros
memoráveis em que se misturavam políticos, artistas, intelectuais,
perseguidos, amigos de todos os tipos e idades, desde que leais, lá
começava o compromisso de cuidar e de fazer crescer aquele ente
gestado entre conversas amenas, música da melhor qualidade, vinho e
comidas memoráveis. Tinha tudo para dar certo.
14 de setembro de 2014- na antevéspera da Primavera, quando explode
em beleza o flamboyant que compõe o cenário daquela mítica casa, Vera,
silenciosa, se esgueirou por outro caminho, em busca dos amigos que
sempre amou; foi ao encontro de Juscelino, Darcy, Carlos (o Drummond),
Tom Jobim, Ceschiatti, Zannini, Castelinho, Caymmi, Niemeyer, D’Alembert
e tantos outros, que devem estar em festa, pois onde e quando chegava, o
papo, espirituoso, alegre, inteligente, corria solto. Os que ficaram,
aturdidos, diante da presença constante ditada pela ausência, se apegam
ao espólio cultural e afetivo daquela que, no dizer do Pertence, é “figura
humana incomparável”, para levar adiante aquele projeto que tinha tudo
para dar certo. Vai dar, Verinha! Ou melhor, está dando...

Carinhosa mão de amante nas faces
da transparência.
Essa mulher já era a mais clara nuvem
do alvorecer de Brasília
Porque nunca esqueceu o aprendizado
de luz com suas primas estrelas.
Se aportou por aqui foi a pedido dos
deuses,
Àvidos de se mirar num espelho de
cristal a toda hora;
Com chuva ou com sol, de dia ou de
noite,
Entre as paredes da casa ou no vão
livre das ruas.
O nome dessa mulher é Vera Brant.
Nome pra se ouvir e gravar na pele do
ar que se respira,
E nunca mais adoecer de pequenez da
alma.”

Carlos Ayres Britto
Ministro aposentado do STF,

Clique aqui e leia o texto completo.

“A maneira de outro ser inteiro dos Gerais, o Rosa, poderia
dizer que Vera ficou encantada. Seria mesmizar o que não
tem dito próprio. Vera era encantada permanentemente. Não
ficou: foi sempre encantada e encantadora. Para seus tantos
e muitos amigos – num mundo de tão poucas amizades -,
Verinha tinha, em seu aconchego mineiro-brasiliense, Cármem Lucia
um mundo construído à mão. Sua mão cuidadosamente
amorosa com os de que gostava.”
...

Comenda
Ministro Victor Nunes Leal

“Farta foi sua mesa, em roda de saberes, sabores e cantos. Farta foi
sua vida, em fatos e atos que lhe valeram enfrentamentos e amores, e
na qual soube ter coragem pra entregar-se inteira. Coragem, aliás é
outro nome desta mulher dos gerais, destas Minas tão plurais.
Há que ter coragem para amar como Vera soube. Para viver, como ela
ensinou. Para lutar, como ela labutou.
Mais que tudo, há que ter fé, para experimentar o sagrado, sem
deixar de ir à festa profana; para gostar do humano, abrindo-se ao
divino; para viver, sabendo que, mesmo contrariada, uma hora
haverá outro encantamento. Contra o qual não há o que fazer. A não
ser deixar a saudade dos que ficam. O encantamento não se perdeu.
Apenas saiu da alçada do meu olhar humano. Vera continua um
encantamento.”
Cármem Lucia, Ministra do STF.

Criada pela Associação dos
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Simpósio Súmula Vinculante no Direito Contemporâneo
O evento, realizado em parceria com o Conselho Federal da OAB e o Instituto dos Advogados do DF, alcançou
os objetivos pretendidos: o de homenagear o jurista, advogado, professor, cientista social e Ministro do STF, Victor
Nunes Leal, em comemoração ao seu centenário, e o de promover debate sobre tema relevante da atualidade. Na
abertura da sessão, foi prestada, pelo Presidente do IVNL, Ministro Sepúlveda Pertence, comovente homenagem a
Vera Brant, a que se associaram os Presidentes das outras entidades organizadoras.

Participou da mesa a Ministra Cármem Lúcia, convidada especial.

Clique aqui - Ler a reportagem completa do site da OAB
Clique aqui - Ver todas as fotos do evento

6º ALMOÇO CULTURAL
Como habitualmente, o 6º Almoço Cultural foi uma tarde de descontração e alegria, devidas principalmente
à participação, como palestrante, do Ministro Carlos Britto, que, com erudição e inovadora apresentação do
tema, provocou reflexão e entusiasmo dos participantes.

Clique aqui e veja todas as fotos do evento
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NOVO SÓCIO DO INVL
Dr. Marcelo Guedes Nunes, amigo e colaborador do IVNL, é recebido com alegria.

AVISO
Foi remarcado para o início de 2015 o Seminário Jurídico em parceria com a AGU.
A nova data será informada oportunamente, por meio do Boletim.

