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Florianópolis, em 8 de dezembro de 2012

PREZADO ASSOCIADO,

Ao

término

de

mais

um ano a Diretoria do

INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SANTA CATARINA vem, com
satisfação, desejar-lhe um Feliz Natal e um ano novo repleto de
realizações. Seja feliz, profissionalmente e na vida pessoal.

Aproveitamos a oportunidade para recordar-lhe a
importância de ser um associado do IASC, motivo de justo orgulho
tanto pelo passado, quanto pelo presente da nossa instituição.

O IASC conta com oitenta anos, sendo anterior à
instalação da Seccional Catarinense da OAB, à qual, na verdade,
serviu

de

suporte.

No

passado

sempre

esteve

presente

nos

momentos importantes da história de nosso Estado e de nosso País,
destacando-se na defesa dos princípios democráticos e dos cidadãos.
Dentre seus objetivos destacamos a defesa do estado democrático de
Direito, dos direitos humanos, da dignidade e prestígio da categoria e
dos juristas em geral, a colaboração com os Poderes Públicos no
aperfeiçoamento da ordem jurídica, promoção da defesa do meio
ambiente, do consumidor, do patrimônio histórico, artístico e cultural.
Tem sido reconhecido, contudo, como seu mais destacado objetivo, o
aprimoramento da cultura jurídica. Integram seus quadros não
apenas advogados, mas também outros operadores do Direito
comprometidos com seus objetivos.
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No ano que se encerra nova Diretoria assumiu o
IASC buscando reativá-lo e destacá-lo no papel de importância que
lhe

cabe.

Procedemos

a

uma

reestruturação

administrativa,

instalamos nosso site próprio, mantivemos contatos frequentes com a
Seccional Catarinense da OAB e com Institutos de outros Estados.
Estivemos presentes em diversas solenidades inclusive na Assembleia
de

Presidentes,

ocorrida

durante

a

Convenção

Nacional

dos

Advogados, em Curitiba. Promovemos importante Painel de Debates
acerca da conceituação técnica e jurídica do Erro Médico e lançamos
concurso de artigos jurídicos na área do Direito Ambiental, em
comemoração aos oitenta anos de instalação, com o intuito de editar
uma obra jurídica no próximo ano.

Muitos são nossos planos para 2012, aos quais
daremos ampla divulgação brevemente. Mas o objetivo maior para o
próximo ano é o resgate do ORGULHO DE SER UM ASSOCIADO DO
IASC. Para isso não mediremos esforços e contamos com nossos
associados e com aqueles que serão convidados a se juntar a nós.
Nossa intenção não é acrescer um número em nossos quadros, ou
receber a anuidade simbólica de R$ 110,00, mas a de juntarmos uma
elite intelectual comprometida com os objetivos da instituição,
participante em suas atividades.

Prezado associado, nossos contatos passarão a ser
frequentes, pois é uma satisfação tê-lo em nosso Quadro associativo.
Queremos também receber suas manifestações.
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Reiteramos os votos de um FELIZ NATAL e que
2012 lhe proporcione muitas felicidades, que estejamos juntos, COM
MUITO ORGULHO.

Sidney Guido Carlin
Presidente

Murilo Gouvêa dos Reis
Secretário Geral

Marina Zipser Ganzotto
Tesoureira

Ricardo José da Rosa
Vice-Presidente

João Zanotto
1º Secretário

Cesar Luiz Pasold
Orador

Tânia Maria Françosi Santhias
Diretora de Divulgação
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