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Ives Gandra recebe Prêmio Santo Ivo, durante assembleia da Ujucasp,  na segunda-feira, 25 
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Ujucasp concede a Ives 
Gandra Martins o Prêmio Santo Ivo 

NAYÁ FERNANDES 
nayafernandes@gmail.com  

A União dos Juristas Católicos de São 
Paulo (Ujucasp) reuniu-se em assembleia 
na segunda-feira, 25, na Paróquia Nossa 
Senhora do Brasil, no Jardim América, 
para a entrega do diploma aos novos asso-
ciados e concessão do Prêmio Santo Ivo ao 
jurista Ives Gandra da Silva Martins. 

Na ocasião, representou o Cardeal 
Odilo Pedro Scherer, moderador da Uju-
casp, Dom Carlos Lema Garcia, Bispo 
Auxiliar de São Paulo e Vigário Episcopal 
para a Educação e a Universidade. 

Os novos associados (veja a relação 
completa no box) falaram brevemente 
sobre as expectativas com as atividades e 
a gratidão por fazerem parte da Ujucasp. 

PRÊMIO SANTO IVO 
A 2' edição do Prêmio buscou home-

nagear uma personalidade da sociedade 
civil que tenha se destacado por contri-
buir, com imparcialidade de juízo, na me-
lhoria do bem-estar do próximo, afirman-
do a estima pela integridade à vida, à luz 
dos ensinamentos cristãos. 

Santo Ivo foi eleito para ser o «repre-
sentante" da premiação por ter exercido, a 
advocacia e o sacerdócio, revertendo seus 
conhecimentos e influências em beneficio 
dos mais carentes. Ele foi juiz eclesiástico, e 
a sua dedicação em prol dos pobres confe-
riu-lhe o título de «Advogado dos Pobres". 

Ives Gandra, o homenageado com o 
Prêmio Santo Ivo, que recebeu uma es- 

tátua com a imagem do Santo feita pelo 
artista Cláudio Pastro (morto em 2016) e 
um diploma, teve sua história recordada 
por Dom Carlos. 

"Reconheço a dificuldade de fazer a 
saudação e um resumo da vida dó Dou-
tor Ives", afirmou o Bispo no início de sua 
fala. Ele lembrou que o contemplado com 
o Prêmio é faixa preta de karatê, tem diver-
sos livros publicados e já presidiu a Acade-
mia Paulista de Letras. "Ives entrou para o  

Guinness Book por ter escrito um soneto 
por dia durante um ano", observou Dom 
Carlos. 

Ives escreve semanalmente em vários 
jornais e revistas e converteu-se ao ca-
tolicismo por meio de sua esposa, Ruth 
Gandra. O Advogado mantém hoje uma 
rotina de participação diária na celebração 
eucarística, de meditação e de oração. 

«Para mim foi uma surpresa receber 
esse Prêmio. Santo Ivo é uma figura extra- 

ordinária na Igreja. Ele foi sacerdote, ma-
gistrado, advogado, na época em que as 
universidades ainda estavam começando. 
Ele passou a ser o símbolo do protetor da 
democracia", salientou Ives. 

Sobre suas práticas e exercícios espi-
rituais, o Advogado afirmou que não há 
melhor negócio na vida do que ter esses 
momentos de vida interior. «Realizar uma 
leitura espiritual dá impressão de tirar 
tempo do trabalho. Mas, o pouco de tem-
po que se dá a Deus por dia, ele nos ajuda 
a multiplicar o tempo", continuou. 

"Recebo com muita alegria esse Prê-
mio. Santifiquemo-nos, santifiquemos 
nossa profissão, santifiquemos os outros 
com a nossa profissão", disse Ives Gandra. 

NOVOS ASSOCIADOS 
Marcos Antonio Favaro 
Irma Pereira Maceira 
Carlos Henrique Abrão 
José Luiz Lourenço Júnior 
Roberto Antonio Valim Belochi 
Antônio Jacinto Caleiro.  Palma - 
Antonio Carlos Castilho Garcia 
Fernando Passos 
Thomas Pagano Brundo Gasparetto 
Bruno de )(vila Borgarelli 
Márcio Sebastião Aguiar 
Maria Cristina Zuchi 
Justino Magno de Araújo 
Alexandre de Sá Doming-ues 
Michael Alexander Feodorow 


