Principais atividades desenvolvidas
em 2012:
Em abril foi apresentado, pela
TV Justiça, programa sobre Victor
Nunes Leal, da série “Tempo e
História”, com várias reprises. (assista)
•

Também em abril ocorreu o 2º
almoço-cultural, com a palestra
“Visão Prospectiva do Novo Código
de Processo Civil” proferida pelo
Min. Luiz Fux. (fotos)
•

•
Em junho foi realizado, em São
Paulo, na sede da AASP, o 2º
Seminário
de
Jurimetria
–
Estatísticas e Políticas Públicas, em
parceria com diversas entidades,
sendo a palestra inaugural proferida
pelo Prof. Michel Heise, da
Universidade de Cornell. (fotos)

No mês de agosto foi reeditado
o livro Coronelismo, Enxada e Voto,
pela Cia. das Letras. (adquira o seu)
•

•
Campanha exitosa, durante o
ano, para filiação de associados.
(confira relação)

Fato Histórico:
Em março de 1956, Victor Nunes
Leal
iniciou
suas
atividades
como
Procurador
Geral da
Justiça do
Distrito
Federal.

A 1º Reunião do Conselho Curador de 2013 ocorreu no dia 25
de fevereiro, ocasião em que foram avaliados o desempenho e o
resultado das atividades de 2012 e feito o planejamento estratégico
para 2013. A seguir algumas atividades programadas:
1. O Almoço Cultural deste semestre terá como palestrante o

Ministro Ricardo Lewandowski e será realizado no dia 19 de
abril, às 12h30 , no Bottarga Ristorante . Em breve serão
enviadas as cartas-convite.
2. Dando início à programação de eventos culturais que
propiciem troca de informações na área do saber, será
proferida a palestra “Luz e Sombra no nascimento dos
Direitos Humanos”, pela Professora Lídia Reis de Almeida
Prado, no dia 17 de maio, das 16h às 18h, no Espaço Maria
Tereza. Faça já sua inscrição (aqui), vagas limitadas.
3. O 3º Seminário de Jurimetria terá como tema principal
“Desenvolvimento e Litigiosidade” e será realizado em São
Paulo, com os mesmos parceiros. Maiores informações serão
divulgadas em data oportuna. Para saber mais sobre
Jurimetria assista (aqui) o programa exibido na TV Justiça.
4. Foi constituída Comissão encarregada dos preparativos para
comemoração do centenário de Victor Nunes Leal
(14.11.2014), integrada pelos Conselheiros Mônica Sifuentes,
Wagner Rossi e Evandro Pertence.
Aguarde divulgação de outro eventos.
O IVNL inaugura a Coluna do Leitor, espaço para suas críticas, elogios
ou sugestões.
“Puxa, esse texto do Dr. Pedro, Prezado Senhor Curador, Dr.
mais do que demonstrar a estima Pedro Gordilho,
que ele tem pelo tio Cláudio, Louvo vossa iniciativa e trabalho
comprova a estima que o tio à frente do IVNL. Contudo, faço a
Cláudio tinha por ele! Explico: um presente sugestão: além do
texto desse nunca deixaria de característico almoço/jantar (que
seduzir o próprio Tio Cláudio. poderá ser bimestral, trimestral
[......] Eu mal conheço o Dr. Pedro, ou semestral), que também se
mas eu ousaria enviar este e-mail realizem Sessões Culturais, com
para ele, até para agradecer essa palestras, ao longo do semestre,
lembrança tão viva que ele traz.”
inclusive para maior divulgação
do Instituto.
Gabriel Lacombe
(trechos da correspondência sobre o artigo
publicado no boletim anterior em homenagem a
Cláudio Lacombe).

Abraço fraterno,
Luiz Guerra

Participe (ivnl@ivnl.com.br).
Aguarde o próximo boletim. Nosso relatório de atividades é o sinal de respeito a você, que acreditou no IVNL.

