DISCURSO PROFERIDO PELO PRESIDENTE DO IASC,
DR. SIDNEY GUIDO CARLIN, POR OCASIÃO DA
SOLENIDADE DE ABERTURA DO PAINEL DE
DEBATES, REALIZADO NA CIDADE DE ITAJAÍ NO DIA
09.08.2012.
Com muita honra, comparecemos hoje, nesta Solenidade, nesta
progressista cidade de Itajaí, que muito cresceu, tanto no aspecto
econômico, como no aspecto cultural.

O Instituto dos Advogados de Santa Catarina realiza, nesta data,
dois importantes eventos: este, de Itajaí, com um Painel de
Debates sobre Direito Médico, com a participação de quatro
respeitáveis e reconhecidos debatedores.

Outro evento relevante se realiza em Florianópolis, que é o VIII
Congresso de Direito e do Mercado Imobiliário, na Sede da
OAB/SC, com patrocínio do IASC, da Casa da Cultura Jurídica e
da UNISUL, ambos de extrema importância para a cultura
jurídica catarinense.

Cumpre,

assim, o IASC, as suas precípuas finalidades, de

viabilizar o aperfeiçoamento e o aprimoramento da cultura, no
aspecto jurídico.

Como Presidente do IASC, optei por presidir este evento de Itajaí,
por uma razão sentimental: no ano de 1964, dei início às minhas

atividades profissionais na Querida Itajaí, mais precisamente na
Rua Lauro Müller, 33, no escritório do saudoso advogado Dr.
Osmar de Souza Nunes, meu tio. Na ocasião fui muito bem
recebido e acolhido no meio advocatício e no meio social. Tenho
um especial carinho por esta cidade, que me impulsionou para o
exercício profissional, por quase meio século, sempre no campo
do Direito do Trabalho, hoje com Sede na Capital, tendo os meus
dois filhos, Sidney Guido Carlin Júnior e Sérgio Galotti, seguido
pelo mesmo caminho, me sucedendo nas atividades, para meu
orgulho e satisfação.

Homenageamos Itajaí, os advogados da grande Itajaí, o mundo
jurídico desta região, agradecendo os patrocinadores do evento:
OAB de Santa Catarina, Subseção da OAB/SC de Itajaí,
UNIVALI, e, especialmente os Diretores do IASC, com destaque
para o Vice Presidente, Ricardo José da Rosa e para o Diretor de
Cultura Jurídica, o Mestre dos Mestres, o Professor dos
Professores, Dr. Cesar Luiz Pasold, que presidirá esta mesa de
debates.

Agradecemos, ainda, aos quatro debatedores, relevantes figuras
que orgulham o mundo jurídico catarinense, que com sacrifício
pessoal, aqui estão, a emprestar o seu saber, gratuitamente a
sociedade catarinense.

Por fim, a nossa gratidão a todos que lotaram este auditório,
sedento pelo saber e pela cultura, razão precípua deste evento:
advogados, advogadas, estudantes, médicos, bem como a primeira
Dama do IASC, Senhora Izete Galotti Carlin, que apóia, incentiva
estimula e acompanha este Presidente há mais de 40 anos.

O Instituto dos Advogados de Santa Catarina é grato a todos

Sidney Guido Carlin
Presidente

