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"A serenidade é uma disposição de espírito que somente resplandece na presença do outro: o sereno
é o homem de que o outro necessita para vencer o mal dentro de si." (Norberto Bobbio)
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NORBERTO BOBBIO

NOSSO ACERVO
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17/05/2012

DIÁLOGO COM EVELIN LINDNER
Instituto Norberto Bobbio – Cultura, Democracia e Direitos Humanos (INB), com o apoio do Núcleo de
Psicopatologia, Políticas Públicas de Saúde Mental e Ações Comunicativas em Saúde Pública (NUPSI www.nupsi.org) e da Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (ESPGE http://www.pge.sp.gov.br/escolasuperior/ESPGE.HTM)
convidam para o diálogo
Reflexões Democráticas: Direitos Humanos, Tolerância e Humilhação
com a pesquisadora-ativista multidisciplinar
Evelin Lindner ,

CONHEÇA NOSSO BLOG
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apresentação do Prof. Dr. David Calderoni e tradução consecutiva do Prof. Dr. Maurizio Russo
Data e local:
22 de maio, terça-feira, a partir da 18:30h ,
no auditório da Câmara Italo-Brasileira,
localizado na Rua Ipiranga, 344 (Ed. Itália), Circolo Italiano, 2º andar, Centro, São Paulo-SP.
As inscrições são gratuitas, limitadas aos 70 lugares disponíveis.

Não se justifica http://t.co/JB5zfPsk 3 days ago

Para participar, basta enviar e-mail para instituto@institutonorbertobobbio.org.br
05/12/2011

Convite - Cinema
SEMINÁRIO SOBRE O CINEMA ITALIANO: A ITÁLIA DE NORBERTO BOBBIO
BUSCAR NO SITE
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INSTITUTO NORBERTO BOBBIO – CULTURA, DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS
tem a honra de convidar para o
2º CICLO – A Itália dos anos 50, entre reconstrução e marginalização
com a apresentação do Professor Maurizio Russo , exibição e discussão do filme

ARQUIVO DE POST
Maio 2012
Abril 2012
Março 2012
Fevereiro 2012
ver meses anteriores
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O Signo de Vênus (1955)
de Dino Risi, com Sophia Loren, Franca Valeri, Vittorio De Sica
Data e local:
08 de Dezembro, quinta-feira, às 18:30hs ,
no auditório da Câmara Italo-Brasileira,
localizado à Rua Ipiranga, 344 Ed. Itália, Circolo Italiano, 2º andar, Centro, São Paulo/Capital.
As inscrições estão limitadas aos 70 lugares disponíveis.
Para participar, basta enviar e-mail para instituto@institutonorbertobobbio.org.br
A inscrição é gratuita, e a confirmação será feita por email.
29/11/2011

Cidades pela Vida - No Justice Without Life
No dia 30 de novembro, em mais de 1400 cidades do mundo, se celebra o dia das Cidades pela Vida, contra a pena
de morte, iluminando-se nelas um monumento simbólico.
A esta iniciativa da Comunidade de Sant’ Egidio de Roma aderem
1.428 cidades
87 países
66 capitais
Na cidade de São Paulo, será iluminado o edifício da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Largo
São Francisco.
A Comunidade de Sant’ Egidio entrou no circuito da morte por meio de correspondência iniciada com Dominique
Green, um jovem afroamericano detido no Texas, para depois alcançar e envolver, através de uma rede de pessoas
comprometidas com a causa, mais de 1500 detentos.
Em 1998, a Comunidade de Sant’ Egidio promoveu um Manifesto a favor de uma moratória universal da pena de
morte, que recolheu mais de cinco milhões de assinaturas em 153 países do mundo e construiu uma frente moral,
inter-religiosa e laica mundial contra a pena de morte. O manifesto com as assinaturas foi entregue à Organização
das Nações Unidas por ocasião da vigília durante a votação da histórica Resolução 62/149, de 2007, da Assembléia
Geral da ONU, sobre o repúdio à pena de morte como meio de justiça.
nodeathpenalty.santegidio.org institutonorbertobobbio.org.br
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