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Missão:

"Promover o desenvolvimento humano e social através da difusão de conhecimento, da formação ética, da

competência profissional e da responsabilidade social."

Nota de falecimento: Dr. Mário Vani Bemfica

É com grande pesar que comunicamos o falecimento do querido Dr. Mário Vani
Bemfica, professor da casa e irmão do ilustre Dr. Francisco Vani Bemfica.

Ele faleceu no dia 18/05, no Hospital Humanitas, onde esteve internado por
problemas cardíacos agravados pela diabetes

Profissional de extrema competência e responsabilidade, atuou como Juiz em várias
cidades da região, ocasião em que a justiça esteve sempre a frente de seus ideais.

Como professor da FADIVA, até quando teve forças, ministrou aulas de Direito Penal,
onde fez amigos, admiradores, enfim, conquistou o coração de cada um que o conheceu.

Como esposo, pai, avô e bisavô deixou exemplos e lembranças dignas de um lindo
romance, onde relatos do grande amor entre "Mário e Inês", desde o namoro, as juras
trocadas por cartas, durante anos (cartas que até hoje são guardadas como tesouros
que realmente são), até a cumplicidade com a nova geração, com certeza, emocionaria
qualquer um.

Como ser humano, a dignidade, a honra, a caridade e fé eram reflexos de uma alma
pura e feliz

Mesmo após a perda de sua filha Tereza da Costa Bemfica, ele jamais perdeu o
encanto pela vida.

Com certeza, Dr. Mário veio ao mundo para deixar ensinamentos que jamais serão
esquecidos. Por onde passou, sempre deixou alguma mensagem de paz e amor ao
próximo.

Na FADIVA, Dr. Mário deixou grandes lembranças, porém, uma delas está eternizada
no Hino da FADIVA, cuja letra é de sua autoria. O reconhecimento por seu valoroso
trabalho junto à instituição foi externado na Semana Jurídica de 2012, oportunidade em
que a Direção, Corpo Docente, Discente e Administrativo reuniu-se para homenageá-lo.

Dr. Mário deixa esposa, seu grande e único amor, D. Inês da Costa Bemfica, os filhos
Alvaro Antônio da Costa Bemfica, Mário Henrique da Costa Bemfica, Marco Aurélio da
Costa Bemfica, Inês de Fátima da
Costa Bemfica e Isabel Cristina da
Costa Bemfica, além de netos,
b i s n e t o s , n o r a s e a m i g o s
inconsoláveis.

O velório ocorrerá no Salão do Júri,
no Fórum de Varginha, de onde o
féretro partirá para o sepultamento,
às 17:00 horas, no Cemitério Parque
da Saudade (Cemitério Campal)
também de Varginha.

Choramos, mas neste momento o
céu se alegra com a chegada de mais
um anjo.

Dr. Mário Vani Bemfica, a FADIVA
agradece por tudo!

Dia 30/04, às 19:00 horas,

ocorreu o CineFADIVA, no

S a l ã o d e E v e n t o s d a

instituição.

A atividade foi destinada

para alunos do 1º período e

contou com a participação de

convidados especiais da área

do Direito e Psicologia.

Aula Magna da Especialização
foi um sucesso!

Banda Reação Imediata
animou a noite do MUC
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Nesta edição do Jornal Fala Direito
trazemos informações sobre os projetos
do segundo semestre, Iniciação
Científica e Semana Jurídica. E, para
aqueles que querem estudar na faculdade
que, cujo curso, recebeu nota máxima no
MEC, informações sobre o processo
seletivo para o 2º semestre.

Só faz Direito quem faz FADIVA!

Prof. Álvaro Vani Bemfica
Diretor
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O Relatório da CPA

2013 já se encontra no

site da Faculdade.
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AS AULAS TERÃO INÍCIO NO DIA 05/08

VEJA OPORTUNIDADES DE EMPREGO NO SITE DA
FADIVA!

Aula Magna da Especialização foi um
sucesso!

No dia 24/05, foi dado início ao Curso de Especialização em
Direito Médico, com palestra especial com o Magistrado Dr.
Renato Luis Dresch.

Já no sábado, os alunos foram recepcionados pelo
Coordenador do Curso de Pós-graduação, Prof. Paulo Henrique
Castilho Amorim, ocasião em que os mesmos se apresentaram e
obtiveram informações gerais sobre referido curso.

Após um descontraído "café com prosa", iniciou-se as aulas de
Direitos Fundamentais - Direito à Vida e Bioética, com a Profª
Liliam Campos.

Parceiro da Fadiva:

Solicite sua carteira de sócio! O SEST/SENAT fica à

Avenida Professor Carvalho, 313 – Bairro

Semionato – Varginha – Telefone: 35-3229-4400 /

Fax: 35-3229-4410.

SEST/SENAT
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Banda Reação Imediata animou a noite do MUC

Cursos de Extensão para alunos da FADIVA

O Movimento Universitário Cultural - MUC, no dia 11/06, animou os alunos com a apresentação da Banda Reação Imediata.
O evento marcou a comemoração do Dia dos Namorados na FADIVA, onde foram distribuídos pirulitos personalizados.
A Coordenadora do MUC, Profª Brígida Paiva, informou que essa surpresa foi organizada especialmente para os alunos. Segundo

ela, a Banda Reação Imediata ofereceu essa cortesia para a FADIVA, com o objetivo de apresentar o trabalho dos artistas e agraciar os
alunos com momentos de diversão e descontração.

A FADIVA parabeniza Banda Reação Imediata e agradece aos membros da banda pela cortesia ofertada.
Também, quem merece o reconhecimento é a Profª Brígida que muito se empenha para que o MUC seja sempre um sucesso.

A FADIVA lança cursos de Extensão que serão ministrados pela Profª Eliete Benfica
Confira os cursos!

Curso de Extensão para elaboração de Artigos Científicos: para alunos dos 3º períodos e 3º anos.
- data: 18/05/13
- horário: das 8:30 horas às 12:00 horas

Curso de Extensão para elaboração de Projeto de Pesquisa: para alunos dos 4º e 5º anos.
- data: 08/06/2013
- horário: das 8:30 horas às 12:00 horas

Curso de Extensão para elaboração de Monografia: para alunos dos 4º e 5º anos.
- data: 16/6/2013
- horário: das 8:00 às 12:00 horas.

FADIVA participou do Família em Foco
No dia 04/05 a FADIVA particippou do Família em Foco, atividades organizada pelo Colégio Batista de Varginha.
O evento ocorreu na Praça da Mina, onde várias instituições e lojista estiverem presentes prestigiando o evento, cujo

objetivo era reunir as famílias para uma divertida manhã de atividades físicas.
A FADIVA parabeniza o Colégio Batista pela iniciativa e as famílias que aderiram à idéia.
A FADIVA agradece seus discentes, docentes e egressos pela colaboração e deseja que a Páscoa também simbolize o

renascimento e confirmação de nossa solidariedade com que mais precisa de nossa ajuda: as crianças.


