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Editorial
Diversos eventos foram pro-

movidos pela Faceli no mês no-
vembro, com destaque para a 
celebração do Dia Nacional da 
Consciência Negra, que teve vá-
rias atividades e uma discussão 
sobre a Lei 10.639/2003, que es-
tabelece a inclusão da “História e 
Cultura Afro-Brasileira” no cur-
rículo oficial das redes de ensino.

Importante também foi a reu-
nião ocorrida no auditório da 
UAB-Faceli para discutir os pro-
blemas que afligem o Rio Doce 
e que teve a participação de re-
presentantes da Colônia de Pes-
cadores de Linhares, Defensoria 
Pública do ES, Comitê da Bacia 
Hidrográfica da Foz do Rio Doce, 
Saae, Prefeitura e Incaper, dentre 
outros. A Faceli é membro do 
Comitê da Bacia Hidrográfica da 
Foz do Rio Doce, comitê este que 
tem sua missão e responsabilida-
des amplificadas após a catástro-
fe ocorrida na região.

A Faculdade, buscando cum-

prir seus objetivos, em especial 
o de contribuir para a formação 
de profissionais comprometidos 
tanto com a postura ética na área 
de suas aptidões, quanto para o 
exercício efetivo da cidadania, 
tem realizado muitas ações em 
prol da comunidade e do Mu-
nicípio, como foi o caso do trei-
namento de capacitação sobre 
preço de venda de produtos e 
serviços para micoempreende-
dores de Povoação, em parceria 
com a Secretaria de Cultura de 
Linhares.

Por fim, parabenizamos os 
componentes da chapa Unidos 
Para Avançar, que  venceu a elei-
ção para o Centro Acadêmico da 
Faceli e ficará à frente da entida-
de em 2016.
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O dia 20 de novembro 
foi instituído como o “Dia 
Nacional da Consciên-
cia Negra”. Para celebrar 
a data, a Faceli promoveu 
várias atividades e propôs 

Faceli celebra Dia Nacional da Consciência Negra
uma discussão sobre a Lei 
10.639/2003, que estabele-
ce a inclusão da “História 
e Cultura Afro-Brasileira” 
no currículo oficial das re-
des de ensino (fotos).

O coordenador do cur-
so de Pedagogia, Marcelo 
Loureiro Ucelli, e a profes-
sora Marluce Leila Simões 
conduziram os trabalhos. 
O ponto alto do encontro 
foi a apresentação do Jon-
go de São Benedito, um 
tradicional grupo de São 
Mateus, no pátio da Facul-
dade, na último dia 20.

Foram discutidos te-
mas como o racismo insti-
tucional, cotas para negros 
e o legado técnico e cien-

tífico deixado pela cultura 
africana. De acordo com 
Marluce, por ser um espa-
ço democrático, o ambien-
te escolar é o melhor lugar 
para debater a diversidade 
étnico-racial.

“As pessoas insistem 
em dizer que o preconcei-
to racial não existe, mas 
não é isso que constata-
mos todos os dias no tra-
tamento dado às pessoas 
negras. Prova disso são 
as pesquisas que apontam 

que o maior número de 
mortes está entre os jo-
vens negros”, disse a pro-
fessora.

Marluce Simões acres-
centa: “A implementação 
de leis como a 10.639 e de 
outras políticas públicas, 
como as das cotas, con-
tribuem para mudar um 
pouco essa realidade. E é 
justamente para estimu-
lar a diminuição das di-
ferenças que fomentamos 
as discussões”.
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A Faceli, em parceria 
com a Secretaria Munici-
pal de Cultura, promoveu 
no último dia 10 um trei-
namento de capacitação 
sobre formação de preço 
de venda de produtos e 
serviços para microem-
preendedores[as] de Povo-
ação.

 A iniciativa é parte das 
diversas capacitações que 
vêm sendo desenvolvidas 
com o objetivo de preparar 

Faceli promove capacitação para 
microempreendedores de Povoação

a comunidade para rece-
ber o I Festival Nacional 
de Bandas de Garagem, 
promovido pela Secreta-
ria Municipal de Cultura e 
que será realizado durante 
o próximo mês de janeiro.

Segundo o Coorde-
nador do curso de Admi-
nistração da Faceli, Fran-
cisco Silva, a capacitação 
foi feita em duas etapas: 
“Inicialmente, foi realiza-
da uma reunião de diag-
nóstico, para se levantar 
o perfil socioeconômico, 
formação e infraestrutura 
dos[as] microempreen-
dedores[as] do local. A 
partir do diagnóstico pre-
paramos um treinamento 
de capacitação específico, 
conforme as necessidades 
daqueles[as] microem-
preendedores”, informou 
Francisco Silva.

Estudantes do curso de 
Administração da Faceli 
participaram do seminá-
rio “Dos Objetivos de De-
senvolvimento do Milênio 
(ODM) aos Objetivos de 
Desenvolvimento Susten-

Estudantes da Faceli participam de seminário na Ufes

tável (ODS)”, quinta-feira 
(26/11), das 13h30 às 18h, 
no auditório Labtec/Pe-
trobrás, na Universidade 
Federal do Espírito Santo 
(Ufes).

O evento contou com 

um painel sobre os ODM 
(2000 a 2015) e ODS 
(2016-2030); com uma pa-
lestra ministrada pela pre-
feita de Pombal (PB), Po-
lianna Dutra; e com uma 
explanação do governo do 
Estado sobre o desempe-
nho e resultados do Espí-
rito Santo nas metas ODM 
2001-2014.

O encontro reuniu re-
presentantes da Secreta-
ria de Governo Federal, 
do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvol-
vimento, do Movimento 
Nacional de Cidadania e 
Solidariedade – Nós Po-
demos, do Governo do 

Estado, prefeitos e verea-
dores.

O acadêmico Renato 
Melo destacou: “Recebe-
mos muitas informações 
importantes. Os ODS têm 
abrangência mundial e 
buscam refletir as grandes 
problemáticas sociais”.

O coordenador do cur-
so de Administração da 
Faceli, Francisco Silva, ex-
plicou que o evento abor-
dou, em linhas gerais, os 
resultados dos ODM no 
Brasil e no Espírito Santo, 
além de rever as boas prá-
ticas realizadas e abordar 
os novos desafios para a 
pauta dos ODS.
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O Coral da Câmara dos 
Dirigentes Lojistas (CDL) 
de Linhares se apresentou 
dia 16 deste mês na re-
cepção da UAB-Faceli, no 
bairro Novo Horizonte. A 
iniciativa agradou os/as 
estudantes e servidores/
as, que curtiram ótimas 
músicas (fotos).

Criado em 2012, o co-
ral dá oportunidade para 
quem deseja soltar a voz 
em público. A princípio, 

Coral da CDL Linhares se apresenta na UAB-Faceli
se apresentava apenas em 
eventos organizados pela 
própria CDL, mas o gru-
po cresceu e a agenda de 
shows também aumen-
tou.

Para o maestro do 
Coral da CDL Linhares, 
Adimar Zardo Salvador, 
a música promove o re-
laxamento, é benéfica no 
tratamento de determi-
nadas doenças e mantêm 
o cérebro ativo.

Representantes da Co-
lônia de Pescadores de Li-
nhares, Defensoria Pública 
do ES, Comitê da Bacia 
Hidrográfica da Foz do 

Crise do Rio Doce é discutida na Faceli

Rio Doce, Saae, Prefeitura 
e Incaper, dentre outros, se 
reuniram no último dia 20, 
no auditório da UAB-Face-
li. Em pauta, os problemas 

que afligem o Rio Doce.
O coordenador de 

Pesquisa da Faceli, pro-
fessor Anderson Rami-
res Pestana, disse que o 
encontro foi produtivo. 
“A situação envolvendo o 
Rio Doce é preocupante. 
Por essa razão, a Facul-
dade pretende promover 
mais discussões inerentes 
às questões sócio ambien-
tais”, afirmou.

O diretor do Saae, 

Gelson Suave, frisou que 
foram tomadas medidas 
preventivas para garantir 
o abastecimento de água 
potável na sede de Linha-
res: “O nosso município 
foi afetado pela seca do 
Rio Doce e pela lama pro-
veniente dos rejeitos de 
uma mineradora instalada 
em Minas Gerais. Mesmo 
assim, o abastecimento de 
água continua normaliza-
do”, ressaltou.
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A chapa Unidos Para 
Avançar venceu a eleição 
para o Centro Acadêmico 
da Faceli e ficará à frente 
da entidade em 2016. O 
grupo recebeu 73 votos fa-
voráveis e 7 votos contrá-
rios. Também foi registra-
do um voto em branco. A 
posse vai ocorrer no dia 15 
de dezembro.

A diretoria eleita conta 
com os seguintes mem-
bros: Luciana Romana 
(Presidente); Rosângela 
Banhos (Vice-Presiden-
te), Ana Alice (1ª Secre-
tária), Thaylan Rodrigues 

Centro Acadêmico elege nova diretoria

(2º Secretário), Jheniffer 
(1ª Tesoureira), Leonardo 
Quirino (2º Tesoureiro) e 
Fernando Nogueira (Dire-
tor Geral).

O pleito foi realiza-
do nas dependências da 
UAB-Faceli, na sexta-
feira (27/11), nos perío-
dos matutino, vespertino 
e noturno. A apuração 
ocorreu logo após o fecha-
mento da urna e o resulta-
do foi divulgado às 21h32 
pelos seguintes membros 
da Junta Eleitoral: Jéssica 
Martins e José Renan Sil-
va Nogueira. 

Curso sobre Direitos Fundamentais termina no dia 5
A Faceli está ofere-

cendo o curso “Direitos 
Fundamentais à Luz da 
Constituição Federal”. Os 
professores Anderson Ra-
mires Pestana e Bernardo 
Augusto Gomes Rodrigues 
ministraram aulas nos dias 
7 e 21 deste mês, das 8h às 
12h, nas dependências da 
Faculdade.

No dia 5 de dezembro, 
data da última aula, o pro-
fessor Bernardo Rodrigues 
vai falar sobre direitos de 
nacionalidade e cidadania; 
políticos e Constitucional 
da Família.

Foram disponibiliza-
das 50 vagas. Cada aluno/a 
participante receberá um 
certificado de conclusão de 

curso com a carga horária 
de 12 horas. Terá direito à 
certificação quem obtiver 
mais de 80% de participa-
ção no curso. Quem fre-
quentar menos que 80% 
das aulas receberá uma 

declaração referente ao to-
tal de horas cursadas.

De acordo com Fábio 
Lino Pereira, coordenador 
de Extensão da Faceli, a ini-
ciativa tem como objetivo 
aprimorar o conhecimento 

sobre as implicações dos 
Direitos Fundamentais, de 
modo que os profissionais 
estejam habilitados a se 
dedicarem a qualquer uma 
das diversas áreas das Ci-
ências Jurídicas.

A Faceli e o Procon de 
Linhares firmaram um 
convênio de estágio 
voluntário. Quatro es-
tudantes do curso de 
Direito estão atuando 
como estagiários nas 
dependências do órgão, 
sendo dois pela manhã 
(das 8h às 12h) e dois à 
tarde (das 13h às 17h).

As atividades exerci-
das pelos/as acadêmicos/
as giram em torno do 
Direito do Consumidor, 
por meio de atendimento 
à população, negociações 
entre Procon e empresas, 
conciliações e atividades 
administrativas.

Para o coordenador 
do curso de Direito da 
Faceli, professor Bernar-
do Augusto Gomes Ro-
drigues, trata-se de uma 
oportunidade para os/

Faceli e Procon 
firmam convênio

as estudantes aplicarem 
os ensinamentos advin-
dos da disciplina Direito 
do Consumidor. “Eles/as 
poderão lidar com ques-
tões do cotidiano, como: 
negativação indevida, 
produtos defeituosos e 
serviços ineficazes, den-
tre outros”, disse.

De acordo com Alys-
son Francisco Gomes 
Reis, diretor do Procon, 
a parceria é positiva, pois 
os/as estudantes da Fa-
celi podem colocar em 
prática os conhecimen-
tos adquiridos em sala de 
aula, além de contribuí-
rem para o bom funcio-
namento do Procon. “O 
foco é conferir aos mo-
radores de Linhares seus 
direitos enquanto consu-
midores e cidadãos”, fri-
sou Alysson.
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Eleições na OAB: Faceli promove debate
A Faceli promoveu 

um debate entre os dois 
candidatos à presidência 
da 3ª Subseção da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB) de Linhares: Ro-
drigo Dadalto e Oswal-
do Ambrózio Júnior. O 
encontro ocorreu no dia 
17  de novembro, no au-
ditório da UAB-Faceli, 
no BNH. A 3ª Subseção 
representa os advogados 
de Linhares, Sooretama e 
Rio Bananal.

No início do evento, a 
diretora presidente da Fa-
celi, Sandra Bassani, fez 
uma saudação especial aos 
candidatos e agradeceu a 
presença de todos/as – ad-
vogados/as, servidores/as 
e estudantes da Faculdade. 
E dois advogados foram 
homenageados: Aldenor 
Almeida dos Santos, que 
faleceu no dia 14 deste 

mês; e Esmeraldo Melo 
Filho, profissional que 
possui uma extensa folha 
de serviços prestados no 
meio jurídico.

Os trabalhos foram 
conduzidos pelos profes-
sores Bernardo Rodrigues 
e Wacson Silva, que coor-
denam, respectivamente, 
o curso de Direito e o Nú-
cleo de Prática Jurídica da 
Faceli.

O debate foi dividido 
em seis blocos. Em todos, 
os candidatos Rodrigo Da-
dalto e Oswaldo Ambrózio 
Júnior puderam apresen-
tar as suas propostas para 
o público presente. Encer-
rado o encontro, represen-
tantes das três chapas que 
disputam o controle da 
OAB-ES fizeram uso da 
palavra e pediram votos 
para as suas respectivas 
chapas.


