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Natal Solidário 2011 foi um sucesso!
A FADIVA efetuou a entrega dos
brinquedos arrecadados no Projeto Natal
Solidário.
As crianças da Escola Estadual São
Sebastião foram agraciadas com bonecas,
bolas, carrinhos e sacolinhas surpresas com
guloseimas.
A equipe do Projeto, formada por
professores, funcionários, alunos e
voluntários, se reuniu na instituição de
onde partiram em carreata pela cidade até a
E. E. São Sebastião.
Durante o passeio pela cidade, Papai
Noel distribuiu balas e muita alegria por
onde passava. Chegando na escola, a
equipe foi surpreendida pelo coro das
"Papai Noel, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver!" Apesar de toda exaltação, a disciplina das crianças da Escola Estadual
São Sebastião é nota 10!
Emocionado, Papai Noel entregou os presentes para cada criança e todas receberam um grande abraço desse querido
personagem que completou a magia desse momento.
A Coordenadora do Projeto, Profª Thais Vani Bemfica, comentou: "Estamos muito felizes por realizar mais um Natal
Solidário da FADIVA. É muito gratificante ver o sorriso em cada rostinho. Gostaria de agradecer a todos os parceiros que
contribuíram com o Projeto, quer seja com doações ou publicidade. Esse é o verdadeiro clima de Natal: a união em prol dos
menos favorecidos."
A FADIVA agradece a todos que colaboraram e, em especial, ao Papai Noel: o aluno Ronaldo Lousada, que todos os
anos participa do Projeto e acolhe, num forte abraço, as crianças que sonham com a magia do Natal.
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EDITORIAL
Mais um ano letivo chega ao fim.
Em 2011 a FADIVA, através de seu corpo docente,
discente, administrativo e, ainda, com apoio de seus egressos,
realizou vários projetos que envolveram toda sociedade.
Também finalizamos a primeira turma do curso de PósGraduação formada por egressos, Juízes, serventuários do
TJMG e demais profissionais de toda a região.
Em nome de toda a FADIVA desejo um Feliz Natal e
que o sucesso de 2011 se repita no próximo ano.
Prof. Álvaro Vani Bemfica
Diretor

Programa de apoio ao discente
sorteou inscrições para o XII
Encontro Jurídico de Elói Mendes
Confira os alunos que foram sorteados pelo Programa
deApoio ao Discente:
- Bruna Domingos Soares - 1ºA
- Bruna Mendes Ferreira - 3º Diurno
- Cinthia da S. Pereira - 1º C
- Everton Borges Ferreira - 5ºA
- Janaina Fernandes Guimarães - 4º Diurno
- Luciana Braz da Silva Santos - 1º Diurno
- Luis FelipeAgostinho - 2ºA
- Maria Daiana Simião de PAiva - 4º B
- Miriam Oliveira Ribeiro - 4º B
- Régis Leal Dias - 4º Diurno
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Professor da FADIVA ministrou
palestra em projeto da OAB/MG
O professor da FADIVA, Dr. Gustavo Oliveira Chalfun
- Presidente da Subseção da OAB/MG - Varginha, esteve,
no dia 04/10, em Belo Horizonte, onde ministrou uma
palestra sobre "Recurso de Apelação e seus temas
polêmicos".
A FADIVA parabeniza o professor da casa e manifesta
sua satisfação quanto aos êxitos profissionais do ilustre
mestre e egresso da instituição.
Todas as notícias publicadas nesta edição podem ser
acessadas no site Institucional, que também
disponibiliza as fotos de todos os eventos.
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Projeto Doce Momento da FADIVA: distribuição de
guloseimas para o Dia das Crianças
No dia 11/10, os alunos do Projeto
Solidariedade e Cidadania, em apoio ao
Projeto Doce Momento da FADIVA,
efetuaram a distribuição das guloseimas
arrecadadas para as crianças do Corredor
São José.
Segundo a aluna responsável pelo
projeto, Patrícia Isabele, foram arrecadadas
guloseimas suficientes para a composição
de mais de 200 sacolinhas surpresas.
Ainda, a aluna informou que as crianças
assistidas pelo Projeto Bem-te-vi, que
presta apoio às famílias do Corredor São
José, receberam as sacolinhas surpresas do
Projeto Doce Momento da FADIVA.
“Com esse projeto, levamos um pouco
de alegria para as crianças carentes.” –
conclui o Coordenador do Curso de
Graduação, Prof. Francisco Vani Bemfica.

Curso de Oratória da Personallité
encerra mais uma turma
O Diretor da FADIVA, Prof. Álvaro Vani Bemfica, manifestou sua satisfação
quanto a parceria com a Personallité Empreendimentos: "a oratória é a grande
virtude do advogado. Ofertar para os alunos da FADIVA um execelente curso
resulta em grandes conquistas. Parabenizo a todos os formandos, em especial ao
funcionário da FADIVA que cursa o 1º ano Diurno, Walace Luis da Silva, que
mesmo diante de tantos compromissos, esforçou-se para fazer parte desse grupo
de sucesso."
Além de alunos da FADIVA, referido curso recebeu pessoas de várias cidades
do Sul de Minas.
Parabéns a toda a equipe da Personallité Empreendimentos e que em 2012 essa
parceria de sucesso se repita.
Confira os formandos do Curso de Oratória:
Estela Cristina Vieira de Siqueira
MárciaAparecida Pedreira
José Mauro Caldeira Reis
Vanessa Tavares Coelho
Gabriel Elias deAlmeida
Jucemira Balboni Miyaki
ViniciusAndrade Pereira Costa
Paula Renata Silva
Vitor Lucio Ribeiro Vosta Faria
Rosana Toledo
Claudivan Caetano
Ana Maria Silva
Beatriz Figueiredo Ribeiro
Lucas deAbreu Moreira
Natália Maria da Silva
Marcos Henrique Silva
Wallace Luis da Silva
Lucas Pereira
Guilherme Henrique Carli Lemoigne

Professores da
FADIVA em curso
de capacitação
No ano de 2011 a FADIVA
implantou um novo sistema de
informatização da secretaria e outros
departamentos.
"Através desse sistema, os
professores têm acesso direto às
informações do corpo discente,
incluindo as fotos, gerando ao
professor uma forma mais eficaz
para o reconhecimento de sua turma.
Esse é apenas um dos menores
benefícios proporcionados pelo
sistema." - comentou o chefe do
Departamento de Informática, Sr.
Carlos Eduardo Siderig Araujo de
Melo.
Para 2012 foi lançada uma
atualização de referido sistema, que
requisitou a presença de todo o corpo
docente para receber o devido
treinamento.
"A informatização tornou todo o
trabalho administrativo bem mais
ágil. Com certeza, a atualização do
sistema trará ainda mais benefícios
para o corpo administrativo,
discente e docente." - finalizou a
Secretária Acadêmica, Profª Tânia
Vani Bemfica.
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Informativo Pós-Graduação

Inscrições abertas para
turma 2012

Alunos do Curso de Pós-Graduação em Defesa de Monografia
Em 28/11 foi realizada a primeira Banca de Monografia para os alunos
do Curso de Pós-Graduação.
Todos os alunos que participaram da Banca foram aprovados, alguns,
com destaque na nota máxima: 10,0 pontos.
"Os trabalhos foram excelentes. Os alunos abordaram ótimos temas.
Todos são merecedores de reconhecimento pelo desempenho, não só
perante a Banca, mas como em todo o curso" - comentou o Coordenador do
Curso de Pós-Graduação, Prof. Paulo Henrique CastilhoAmorim.
Já estão abertas as inscrições para a próxima turma. Os interessados
podem informar-se no link Pós-Graudação.

Cláudia Fressato, Viviane Freitas, Cristiana Azze, Profª Maria Auxiliadora,
Jonathas Klienchem e Ênio Bemfica.

Palestra com Dr. Eduardo Jardim lota Salão de Eventos
O Professor, Dr. Eduardo Marcial Ferreira Jardim, que ministra aulas de Direito Tributário no Cuso de PósGraduação da FADIVA, esteve na instituição para o lançamento de sua obra: Dicionário de Direito Tributário – Ed.
Noeses.
Para tanto, o ilustre professor ministrou uma palestra sobre os
aspectos gerais e considerações atuais no Direito Tributário.
O Salão de Eventos da FADIVA ficou lotado com alunos,
professores e convidados.
Os alunos aproveitaram a oportunidade para esclarecimento de
dúvidas.
O Coordenador do Curso de Pós-Graduação, Prof. Paulo Henrique
Castilho Amorim, em nome da IES, assim se expressou: “a FADIVA
está imensamente grata pela oportunidade que a Editora Noeses
proporcionou aos alunos da instituição. Professor Eduardo é um grande
profissional que tem muito a ensinar.”
Prof. do curso de Pós-Graduação, Dr. Eduardo Jardim

TJMG presta homenagem a
egresso da FADIVA
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG
prestou uma homenagem ao egresso da FADIVA, o
Desembargador Barros Levenhagen.
O ilustre Desembargador foi eleito por seus
colegas como um dos membros da Corte Superior do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
O Coordenador do Curso de Direito da FADIVA,
prof. Francisco Vani Bemfica, manifesta-se quanto
ao resultado da eleição: " Profissional competente e
de destaque. Homem justo e sábio. Com certeza é
merecedor de tal êxito. Não me surpreendo com a
capacidade do ilustre Desembargador, afinal, assim
como seus irmãos, o exemplo de seu genitor, Prof.
Levenhagen, que por muitos anos ministrou aulas na
FADIVA, é evidente."
Abaixo, o link do TJMG com o informativo
sobre o Desembargador Barros Levenhagen:
http://www.tjmg.jus.br/anexos/nt/noticia.jsp?codig
oNoticia=35235

I Fórum Juventude: aluna da
FADIVA é selecionada entre 200
jovens da região
A aluna Estela Vieira, do 2º ano diurno, foi selecionada
entre 200 jovens das regiões Sudeste e Nordeste para
participar do I Fórum Juventude por Capacitação, realizado
pela organização React & Change em Fortaleza, o primeiro
evento desse gênero para jovens no Brasil, sendo parte da
criação da 1ª plataforma de ativismo no país.
“Creio que essas
experiências são
maravilhosas, pois serão de
grande valor em meu
desenvolvimento como ser
humano, o que certamente
influenciará minha atuação
acadêmica. Mais do que
nunca, tenho certeza de que o
melhor (e único) jeito de
mudar o mundo, é agindo.”
Abrilhante aluna Estela Viera
comentou a aluna.
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Mediação e Negociação da FADIVA
Em busca de mais uma opção de prática jurídica para
seus alunos, a FADIVAcriou a Mediação e Negociação.
Para tanto, a instituição contratou o ilustre profissional e
egresso da FADIVA, Dr. Eymard Francisco Brito de
Oliveira para coordenar referida atividade.
Dr. Eymard é profissional extremamente capacitado e
possui extenso currículo, comprovando sua constante
dedicação ao aprimoramento profissional.
Dentre suas inúmeras titulações, destaca-se o Doutorado
em Educação, obtido junto a Universidade Vale do Rio
Verde/Três Corações.
Dr. Eymard é profissional competente e muito
reconhecido na medicina, onde brilha como Angiologista e
agora, também utilizará a luz de sua sabedoria contribuindo
na formação dos acadêmicos da FADIVA.
Para auxiliá-lo, o ilustre professor Dr. Eymard terá como
monitor o aluno Rodrigo Vieira Pinto que, destacou-se
enquanto estagiário do SERAJ.
O Coordenador do Curso de Graduação, Prof. Francisco
Vani Bemfica declarou que "a Faculdade de Direito de
Varginha, neste momento, exulta-se por receber um professor como Dr. Eymard e confia que o mesmo obterá
inúmeros êxitos dentro da atribuição a ele confiada. E, ainda, em nome da instituição, desejo as boas vindas ao
ilustre colega."
A Mediação e Negociação atende junto ao SERAJ, na Av. Brasil, nº 04 - Vila Pinto. Informações pelo telefone:
3221-1246, das 13:00 às 17:00 horas.

Profª Brígida foi aprovada para curso de Doutorado em 2012
Ms. Brígida Gonçalves Paiva e Silva Lycarião foi
aprovada na seleção para cursar Doutorado em
Bioética no Centro Universitário São Camilo, em São
Paulo.
A ilustre professora, que ministra aulas de Direito
Previdenciário e atua como Assessora da Coordenação
do Curso de Graduação da FADIVA, recebeu a notícia

no dia 05/12.
«A alegria pelo êxito da colega extende-se a todos
da FADIVA. Além de professora da casa, Ms. Brígida
graduou-se com louvor na instituição, onde sempre
destacou-se por sua dedicação." - comentou o
Coordenador do Curso de Graduação, Prof. Francisco
Vani Bemfica.

Aluno vencedor do Concurso de Oratória em destaque
O aluno Lucídeo Rodrigues Ferreira *, vencedor do
Concurso de Oratória da FADIVA, disponibilizou seu
discurso na íntegra. Confira no link:
http://www.doutoratendimento.com/
* Lucídio Rodrigues Ferreira é Palestrante, Escritor,
Consultor de Atendimento e Gestão Empresarial.
Diretor da Vision Consultoria e Treinamentos,
Practitioner em PNL Empresarial pelo Instituto IVE de
São José dos Campos,SP, Instrutor de Mnemônica,
Bacharelando em Direito pela Faculdade de Direito de
Va rg i n h a - FA D I VA , E s p e c i a l i z a n d o e m

Responsabilidade Civil do Médico e Formado em
Mediação e Arbitragem como Solução de Conflitos
pela CAMINAS. Por quatro anos como Consultor
Independente dedica-se à pesquisa de vanguarda em
temas ligados à Estratégias Competitivas, Excelência
em Atendimento, e Fidelização de Clientes ,
especialmente em Drogarias e Farmácias. Atualmente
treina o atendimento da Rede de Farmácias Mineiras
GRUPOFARMA. Mantém a coluna Dr.Atendimento
no site www.euseivender.com.br , além de colaborar
para outros sites e periódicos.
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FADIVA na mídia
Profª Brígida foi aprovada para curso de Doutorado em 2012
Blog do Madeira parabenizou Professora Brígida pelo êxito junto à seleção de candidatos para o
curso de Doutorado em Bioética no Centro Universitário São Camilo, em São Paulo.
Veja a matéria completa em: http://www.blogdomadeira.com.br/educacao/professora-da-fadiva-eaprovada-em-selecao-para-cursar-doutorado/

Coluna de Varginha presta homenagem à Professor da FADIVA
O colunistaAlfredo Kalles Júnior, em seu site, prestou uma homenagem ao Professor Paulo Henrique
CastilhoAmorim.
Veja a matéria completa em: http://alfredojunior.wordpress.com/2011/11/28/profissional-desucesso-dr-paulo-henrique-amorim/

? Atividades Simuladas
Audiência Simulada com alunos do 4º ano noturno
Dando continuidade às atividades das aulas de Estágio Supervisionado Civil I, ministradas pela profª Vania
Maria Bemfica Guimarães Pinto Coelho, os alunos do 4º ano noturno realizaram mais uma audiência simulada.
Todo o trabalho foi executado por uma equipe de alunos supervisionados pela professora.

Juri Simulado do 5º ano recebe elogios de Juiz da Comarca de Varginha
Os alunos do 5º ano da FADIVA executaram a prática do Júri Simulado na manhã do dia 21/11/11, sob a
Coordenação do prof. Paulo Henrique Castilho Amorim. A atividade recebeu elogios do Juiz da Comarca de
Varginha e também aluno da Pós-Graduação Dr.Antônio Carlos Parreira.

Júri do 1º ano Diurno foi realizado com sucesso
Sob a Coordenação da Profª Márcia Rabelo de Rezende, os alunos do 1º ano Diurno realizaram mais um projeto
do Júri Simulado, que contou com a colaboração dos alunos de outras turmas. O aluno do 5º ano, Emerson Costa,
atuou como Juiz.

Página 07

Concurso de Oratória foi um sucesso!

Corpo discente, docente, convidados e comunidade durante a solenidade do Concurso de Oratória

O XXXIV Concurso de Oratória foi realizado na noite de
8/11, no Salão Eventos, onde alunos, professores e
convidados compartilharam toda a emoção do evento.
A Coordenadora da atividade, Profª Ms. Brígida Paiva
organizou um grupo de 16 alunos, sendo um representante
de cada sala, que surpreendeu a todos.
A atividade teve início com uma bela homenagem ao
Patrono do evento, o ilustre e renomado
profissional, Dr. Francisco Vani Bemfica,
que foi agraciado pelas belas e sinceras
palavras do Presidente da Subseção da
OAB Varginha, Dr. Gustavo de Oliveira
Chalfun.
As homenagens continuram quando o
Presidente da Fundação Educacional de
Varginha, Dr. Morvan Aloysio Acayaba
de Rezende, orador nato, relembrou
momentos pessoais e profissionais
vividos com o ilustre patrono, Dr.
Francisco Vani Bemfica.
Ainda, Dr. Morvan lembrou do
sempre querido Dr. Laércio Nogueira,
que por questões de saúde, não pode
comparecer ao evento, porém, o

reconhecimento por seu trabalho a frente
do Concurso de Oratória - do 1º ao 32º Após o agradecimento emocionado do
homenageado o mesmo manifestou que
para ser um orador, a princípio deve-se ter
coragem. E que todos os participantes são
merecedores das congratulações.
A banca de jurados, formada por
professores da casa e presidida pela
convidada Profª Jocyare Cristina de Souza
Pereira, ao final, apresentou a
classificação que elencou os três primeiros
colocados:
1º lugar: Lucídio Rodrigues Ferreira (4º
diurno) - " A quem cabe a culpa pelo
aumento dos processos judiciais contra a
classe médica?"
2º lugar: José Mauro Caldeira Reis (1º diurno) - "A
legalização do aborto"
3º lugar: Estela Cristina Vieira Siqueira (2º diurno) "Ética"
"Parabenizo todos os participantes, pois o trabalho e a
dedicação para com referido trabalho já os faz merecedores
de nossos reconhecimentos." - manifestou a coordenadora
do Concurso de Oratória, Profª Brígida Paiva.

O aluno Ricardo Sepini, Prof. Paulo Henrique Amorim, aluno José Mauro Reis, Prof. Álvaro Bemfica, aluna Estela Vieira, Janilton
Gabriel (Personnalité Empreendimentos), Profª. Thaís Bemfica e o aluno Lucídio Ferreira

VI Encontro de Iniciação Científica da FADIVA
O VI Encontro de Iniciação Científica aconteceu no
dia 8/11/11, às 19:00 horas, no Salão de Eventos da
FADIVA.
"Referida atividade tem como objetivo incentivar
novos talentos a pensar cientificamente, bem como
enfrentar os problemas jurídicos propostos." - comentou
a Coordenadora de TC/IC, Profª Ms. Maria Auxiliadora
Frota.
O evento foi aberto pelo Diretor da FADIVA, ProfÁlvaro Vani Bemfica e, na mesma noite, foi ministrada
uma palestra com o ilustre professor Dr. Aristides Ribas
deAndrade Filho.

Após a palestra, os alunos, cujos trabalhos de
Monografia Jurídica tiraram nota 10,0 e que foram
indicados pela Banca Examinadora para publicação,
fizeram uma apresentação de seus trabalhos de pesquisa
para as demais turmas da Fadiva.
Também, foram apresentados os Artigos Científicos
de alunos do 2°, 3° e 4° anos.
"Este é mais um Programa da Fadiva para incentivar
os alunos a pesquisar e aprofundar seus conhecimentos
na área Juridica." - finalizou Profª Ms. Maria
Auxiliadora.
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MURAL DE

Dr. Gustavo Oliveira Chalfun, Dr. Luiz Cláudio Chaves e os Professores da
FADIVAMárcio Vani Bemfica e Paulo HenriqueAmorim

Alunos da FADIVAem atividades no Sacode a Praça 2011

Cantata de Natal com o Coral da FADIVA

Dr. João Carlos Giroto, Dr. Mário Benfica e Dr. Gustavo Chalfun na Inauguração da
Sala da OAB na Polícia Federal

Pós-Graduação: Dra. Patrícia Bregalda (aluna do curso), Profª Brígida Paiva, Prof.
Paulo Henrique Amorim (Coordenador do Curso) e Daniela Amorim (Secretária do
Curso)

Silmara Reti, Daniela Amorim e Sérgio Rossi no Projeto
Blábláblá

Coral das Detentas de Varginha, sob a regência do aluno da FADIVA Moacyr
Sobrinho

Projeto Júri Simulado 5ºAno, com a participação especial do Juiz de Direito e aluno do
Curso de Pós-Graduação, Dr.Antônio Carlos Parreira
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MURAL DE

Concurso de Oratória: José Mauro Caldeira Reis (2º lugar), Profª Brígida Paiva,
Lucídio Rodrigues Ferreira (1º lugar) e Estela Cristina Vieira Siqueira (3º lugar)

Júri Simulado 1ºAno Diurno

Desembargador Dr. Alexandre Câmara e a Egressa e aluna do Curso de PósGraduação Patrícia Pereira

Semana Jurídica: Os alunos Norman, Estela e Jéssica com o CD promocional da
dupla Eduardo e Marcelo - brinde ofertado para todos os participantes do evento

Curso de Português Jurídico: Professora Dra. Jocyare Souza, Profª Brígida
Paiva e alunos

Curso de Capacitação dos funcionários da FADIVA

Projeto Doce Momento da FADIVA: Profª Thaís Bemfica, Tânia Bemfica,
MarieneAline, Rosângela Otávio, Irani Ribeiro e Luana Souza.

Projeto Natal Solidário: Momento especial na entrega de brinquedos na E.E. São
Sebastião.
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Alunos do 1º ano visitam a APAC de Pouso Alegre
As professoras Ms. Inês de Fátima da Costa Bemfica e
Ms. Eliete Maria Abraão Bemfica levaram os alunos do 1º
ano da FADIVA para uma visita especial a APAC de Pouso
Alegre.
Referida atividade faz parte do projeto coordenado
pelas professoras, cujo objetivo é o conhecimento sobre o
funcionamento do métodoAPAC.
O método APAC teve início na década de 70, quando
um grupo de voluntários, com alto conhecimento social,
jurídico e humanistíco, decidiu criar essa oportunidade de

preparar o detento para o convívio social, oferecendo ao
mesmo, também, a oportunidade do auto-conhecimento.
Segundo as coordenadoras, os alunos ficaram surpresos
com a organização do local. Lá, os detentos trabalham com
plantio de horta, criação de animais domésticos e produzem
para atender a demanda da própriaAPAC.
O diretor da Fadiva, Professor Álvaro Vani Bemfica,
parabeniza o Coordenador da APAC de Pouso Alegre, Sr.
Leonardo Soares, pelo excelente trabalho realizado à frente
daAPAC, sendo seu trabalho um exemplo a ser seguido.

FADIVA participa do "Dia D" da Escola Wladimir Rezende Pinto
No dia 05/11, foi realizado o "Dia D" na Escola
Wladimir Rezende Pinto.
Referida atividade contou com a colaboração da
FADIVA, Câmara Municipal, Guarda Municipal e da
Loja New 33.
O Projeto Solidariedade e Cidadania, juntamente com
o SERAJ, levaram orientações jurídicas para a
comunidade.
A Câmara Municipal de Varginha expediu Carteiras
de Trabalho.
E, ainda, a Loja New 33 efetuou doação de calçados
para o bazar da escola.
A FADIVA parabeniza a Direção, Coordenação e
Corpo Docente da Escola Wladimir Rezende Pinto pela
iniciativa, bem como manifesta sua disponibilidade para

colaborar com eventos como este.

Patrícia , Profª Andrea Gontijo, aluno do curso de Pós-Graduação Reinaldo Bernardes e Profª
Vânia Mitidieri

Dr. Alexandre de Freitas Câmara ministrou excelente palestra na FADIVA
Dia 25/11, esteve na FADIVA o Desembargador Dr. Alexandre Freitas Câmara que ministrou uma excelente
palestra sobre a reforma no Código de Processo Civil.
O evento foi realizado pela Ordem dos Advogados - 20ª Subseção - Varginha, que contou com a presença de
autoridades, profissionais e alunos.
Dr.Alexandre apontou várias mudanças pertinentes ao CPC e, ainda, explicou os motivos para tais modificações.
Com muita simpatia, ao final da palestra, recebeu seus admiradores para fotos e esclarecimento de dúvidas.
"Não poderia perder a oportunidade de estar aqui. Com certeza foi um momento ímpar. Fiquei extremamente feliz
com a palestra, pois alguns pontos abordados pelo Desembargador referem-se a pontos citados em minha Monografia,
cuja defesa será efetuada em breve." - comentou a aluna do Curso de Pós- Graduação, Patrícia Pereira de Souza Nitz.
A20ª Subseção e a rede LFG, presentearam os participantes com sorteio de livros e de um aparelho celular.
A FADIVA agradece a todos os membros da 20ª Subseção da OAB -Varginha, pela oportunidade e parabeniza toda
a equipe pelo excelente trabalho realizado em 2011.

Reinauguração da Sala Dr. Nelson Morais
A OAB Varginha efetuou a reinauguração da Sala Dr. Nelson Morais, na Justiça do Trabalho. O evento foi marcado
por muita emoção e reconhecimento ao sempre querido Prof. Nelson, que fez parte da FADIVA até o final de sua longa
jornada. Familiares, autoridades, advogados, alunos e a imprensa estiveram presentes para acompanhar o
descerramento da placa.
Dr. Gustavo fez questão de relembrar a ocasião quando Dr. Nelson o nomeou Presidente da OAB Jovem,
possibilitando o início de suas atividades junto à Subseção de Varginha, onde chegou até a Presidência da mesma.
Emocionados, familiares do ilustre Dr. Nelson agradeceram as justas homenagens.
O evento encerrou-se com um coffe-break ofertado pelo egresso da FADIVA, Dr. Vicente de Lima Loredo, do
Curso LFG de Varginha.
O Coordenador do Curso, Prof. Francisco Vani Bemfica, comentou que "para a FADIVA é um grande orgulho citar
que um grande homem e profissional colaborou para com o crescimento e êxitos da instituição, bem como da OAB
Varginha e da sociedade varginhense. "

