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Hospital das Clínicas da Funorte
atenderá cerca de 150 pessoas dia

Siga a Funorte
no Facebook

www.facebook.com/funorte

ASemana

Indyu dá o troco de
fatura título do basquete
Fase regional JEMG

Com uma vitória por seis pontos de vantagem, o time do Colégio Indyu garantiu o
título do torneio masculino de basquete do
Módulo II – ensino médio – na fase regional
Norte dos Jogos Escolares de Minas Gerais.
A nal foi disputada contra a equipe da
Escola Estadual Maurício de Azevedo, de
Janaúba, e os montes-clarenses fecharam o
placar por 44 a 38. Além da medalha de
ouro, a equipe garante a vaga para a fase
nal do JEMG, a partir do dia 28 de julho, em
Passos, Sul de Minas.
O pivô João Vitor Mendes, com 17 anos
e 2,05 metros, foi eleito o melhor jogador do
torneio. Além disso, foi o cestinha geral com
77 pontos, sendo 28 somente na nal. A
decisão teve um gosto especial para a equipe, como se fosse uma revanche. Ainda pela
primeira fase, o time de Janaúba venceu o
Indyu por 38 a 29.
"Queremos agradecer a diretora do
Colégio Indyu Karina Almeida, todas as
supervisoras, funcionários e os professores
que entenderam e colaboraram liberando
os atletas/alunos nas horas que os jogos concidiam com os horários de aulas", disse o professor e técnico do Colégio Indyu Rubem
Ribeiro (Rubão).
Ele explicou ainda que este é um projeto
novo e que já está apresentando resultados
positivos.
Além do título do módulo 2, o colégio foi
vice-campeão no módulo 1.
O pivô João Vitor Mendes, com 17 anos
e 2,05 metros, foi eleito o melhor jogador do
torneio. Além disso, foi o cestinha geral com
77 pontos, sendo 28 somente na nal.
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Acadêmicos de Geograa Janaúba
realizam I Mostra da Cultura

A I Mostra da Cultura Norte Mineira,
ocorrida no dia 14 de junho, foi considerada um sucesso pelo público presente.
O evento que foi realizado pelos acadêmicos do 3º período de Geograa da
Faculdade Promove, ofereceu programação diversicada, atraindo os visitantes
da cidade e região.
A abertura do evento cou por conta
da cantora Sara Jheneffer que emocionou a todos ao cantar a canção “Romaria”, de autoria de Renato Teixeira. A
magia do lugar juntou-se à suavidade da
interpretação de Sara, e a segunda apresentação da noite foi a Folia de Reis de
Santa Rita, que alimentou a alma dos
amantes da boa música e da cultura
Norte Mineira.
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Os aspectos culturais também foram
mostrados através da fala de Oscarino
Aguiar, poeta amante da vida e admirador da arte e da cultura, que deu ênfase à
diversidade cultural do Norte de Minas,
destacando o artesanato, as festas religiosas e comidas e bebidas típicas.
O professor da Instituição e coordenador da Mostra, Ilidiano Braz Silva, mostrou-se muito satisfeito com o resultado
do evento, que, pela primeira vez realizada, superou todas as expectativas. “O
resultado positivo da Mostra deve-se ao
comprometimento e entusiasmo dos
acadêmicos. Conseguimos através deste
evento mostrar um pouco das histórias,
costumes e manifestações culturais do
povo norte mineiro. Tudo transcorreu na
mais perfeita ordem e a Mostra foi realmente um sucesso”, aponta. (Leia matéria
completa no site www.funorte.com.br)

Cantina Tia Júlia comemora dia de São João na FASI

Em comemoração ao dia de São
João, a Cantina Tia Júlia, localizada no
Campus da Faculdade de Saúde
Ibituruna – FASI, promoveu no dia 24
de junho, uma calorosa recepção para
os acadêmicos da instituição.

RENOVAÇÃO DE

MATRÍCULA/FIES
Começou no dia 24 de junho o
período de renovação de matrícula das
Faculdades Funorte/FASI. O prazo se
estende até o dia 19 de julho.
Para efetuar a renovação, o acadêmico deve procurar o SAE de seu campus e solicitar o requerimento de
matrícula, caso possua alguma bolsa
ou desconto, o aluno deverá apresentar a documentação comprobatória.
Para o acadêmico que possuir FIES
(Financiamento Estudantil), a instituição fará a liberação do aditamento no
SISFIES (Sistema de Financiamento ao
Estudante). A liberação será comuni-

Os estudantes tiveram a oportunidade de apreciar diversas comidas típicas deste período de festas juninas,
como milho cozido, canjica, vaca atolada e paçoca.
O evento contou com a presença
de um sanfoneiro, que animou a noite,
levando todos a dançarem ao som do
forró. As diretoras Sabrina Gonçalves e
Ana Paula Nascimento acompanharam a comemoração. O evento ocorreu em dois momentos: na entrada
dos acadêmicos às 19h, e posteriormente no intervalo de aula, às 20h40.

Até 19 de Julho
cada ao acadêmico através do sistema
Virtual Class. Após a liberação no sistema, o aluno deve conrmar as informações como: mensalidade, valor do
curso e descontos no SISFIES e comunicar a faculdade pelo virtual class. A
renovação do Fies é feita através do site
http://sisesportal.mec.gov.br/ .
Não serão feitas renovações de
matrículas de alunos que possuírem
qualquer pendência nanceira com a
instituição. Aproveite o período das
férias, pois as las são menores e o
atendimento é mais rápido.
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Funorte presenteia Montes Claros
com Hospital das Clínicas

As Faculdades Unidas do Norte de
Minas – Funorte, a Ambar Saúde e a
Associação Educativa do Brasil – Soebras
inauguraram nesta quarta-feira, 3, a primeira etapa do Hospital das Clínicas Doutor
Mário Ribeiro da Silveira.
O Hospital 100% SUS começa a funcionar imediatamente com dois blocos cirúrgicos e 26 leitos, além do Centro de
Referência em Oftalmologia Professor
Hilton Rocha, parceiro da Fundação Hilton
Rocha, em Belo Horizonte, que é maior
Hospital de Olhos da América Latina.
O Hospital das Clínicas é um órgão complementar dos cursos da saúde da
Funorte/Fasi e desenvolverá atividades de
ensino, pesquisa e extensão ligadas a saúde. Ele prestará serviço de assistência à
saúde desenvolvido por equipe interdisciplinar nas áreas de medicina, enfermagem,
psicologia, sioterapia, fonoaudiologia,
serviço social, odontologia, biomedicina,
farmácia, nutrição, engenharia biomédica
e gastronomia.
De acordo com a presidente da
Funorte/Soebras, Raquel Muniz, o Hospital
das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira
contará com prossionais qualicados e
preparados para lidar com novo conceito
em saúde que valoriza a humanização, o
conhecimento e a ética na lida diária com o
usuário.
Para o prefeito Ruy Muniz a inauguração do hospital consolida um processo
ambicioso, um marco de integralidade e
universalidade da assistência à saúde no
norte de Minas e região.
O lho de Dr. Mário Ribeiro, Frederico
Ribeiro lembrou que segundo seu pai, o
melhor benefício à saúde pública é investir
em educação e saneamento.
Capacidade Hospital – O Hospital das
Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira tem
capacidade total para 200 leitos, CTI, 12
salas cirúrgicas, centro de diagnóstico por
imagem para realização de tomograa,
ressonância, raio x e endoscopia.
O Hospital fará procedimentos clínicos,
intervencionistas e cirúrgicos especializados nas áreas: Clínica médica, Pediatria,
Ginecologia e obstetrícia, Centro de terapia

Intensiva, Centro cirúrgico, Clínica cirúrgica, Oftalmologia e Centro de diagnóstico
por Imagem.
Centro de Referência em Oftalmologia
A diretora do hospital, a médica oftalmológica Ariadna Muniz, chamou a inauguração de presente para Montes Claros.
“Hoje estamos realizando mais um sonho.
O Hospital, bem como o centro de referência oftalmológica vai atender toda região
do norte de Minas, além de pacientes da
Bahia até Belo Horizonte.Teremos aqui,
uma referência em tratamento oftalmológico desde média a alta complexidade”,
contou.
Ela frisou ainda que, assim como acontece na Fundação Hilton Rocha, os atendimentos no centro de referência serão 100%
SUS. “Vamos aproveitar a nossa experiência
da Hilton Rocha, parceira da Soebras há
oito anos, e trazê-la para atender o povo e a
comunidade de Montes Claros”.
Ariadna Muniz citou a frase do professor Hilton Rocha, que dizia: “para ver é
necessário ter olhos, para enxergar é preciso ter alma”, ao agradecer o apoio do
irmão, fundador da Funorte/Soebras, hoje
prefeito de Montes Claros, Ruy Muniz.
Segundo ela, Ruy tem essa alma, citada por
Hilton Rocha, que é inspiradora. “A cada
dia, Ruy nos surpreende, tem visão futurista. Há oito anos, ele pediu para administrarmos a Fundação em BH, e me deu esse
desao. É preciso ter espírito transformador, enxergar com a alma”.
Segundo a diretora, o centro de referência em oftalmologia vai atender cerca de
150 consultas por dia e realizar 30 cirurgias. Cerca de 70% da população precisa de
atendimento oftalmológico. A demanda
começa para as crianças recém-nascidas –
que fazem o teste do olhinho; crianças de 5
a 8 anos que passam por avaliação, e adultos a partir dos 40 anos que necessitam
fazer uma consulta por ano.
O centro atenderá desde consulta básica, atendimento de urgência, até cirurgias
nas especialidades de catarata, plástica,
glaucoma estrabismo, retina, visão subnormal e de córnea, entre outras.
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ASemana
Universitários levam para
sala de aula poesia
de autor janaubense

Em sua 1ª edição o Café com Poesia,
evento promovido pela Faculdade
Promove de Janaúba, apresentou os poemas do autor janaubense Fabrício
Luciano. O Café com Poesia é um espaço
de referência, e para a professora Carla
Jeane Faria, organizadora do evento,
pode ser considerado “Como um o que
tece a vida e o tempo, imortaliza os autores e seus poemas”.
Segundo a docente,“o projeto foi elaborado por acreditar que através da poesia podemos nos apropriar de uma linguagem textual feita através de forma
lúdica e também pelo encanto que existe
nas palavras.”
Participaram das atividades, as acadêmicas do 2º período de Pedagogia da
Faculdade Promove de Janaúba.
De acordo com as universitárias,
Adirlene do Rosário Barbosa e Maria
Dolores Pereira Gramigna: “O evento foi
um aprendizado. Desde as ocinas realizadas em sala com os professores Carla
Jeane Farias e João Davi e as sábias palavras do autor janaubense Fabrício Luciano
nos zeram acreditar que o investimento
na educação infantil é necessário, não
apenas com o objetivo principal de educar em salas de aula, mas é a forma que
temos para garantir um futuro melhor”.
Elas acreditam que o incentivo à leitura deve ser sempre despertado na criança,
com o intuito de repensar melhor uma
sociedade. Assim: “precisamos estar atentas, enquanto pedagogas a responsabilidades de ensinar, de fazer com que a criança se interesse a aprender, a buscar. E
partindo do pressuposto que o exemplo é
o melhor ensinamento, temos que ser leitores, e bons leitores, para a partir de comportamentos e atitudes, podermos contribuir com melhoramento contínuo da
sociedade num todo. A educação, a poesia e a leitura podem mudar o mundo,
depende de nós”, armaram.

ASemana
Seminário leva acadêmicos
de Direito à reexão

Acadêmicos do segundo período do
curso de Direito das Faculdades Integradas
do Norte de Minas realizaram no mês de
junho, um seminário de losoa do Direito
voltado para as questões como: a propriedade, o contrato, o direito as sucessões e
pena de morte.
Segundo a professora da disciplina de
Filosoa, Alessandra Almeida Souza
Nogueira, a atividade discutiu ainda outros
assuntos pertinentes ao conhecimento do
cidadão racional e pensante, que são fundamentais para a formação acadêmica e prossional.
A docente lembrou ainda que: "Estamos
vivendo uma marco na história, onde os brasileiros vão as ruas para questionar seus direitos, muitas vezes omitidos por parte dos
governantes. E esse é um dos objetos de estudo da losoa, instigar, questionar e reetir
sobre a vida, nossos direitos e deveres
enquanto cidadão de Montes Claros e do
mundo".
A abertura do evento contou com presença de Camila e Marco Luca, que interpretaram a cantora Adele.
O seminário teve ainda a participação
dos universitários dos 1º períodos noturno,
das professoras Wyara Monteiro e Luciana
Fonseca (sociólogas), coordenadora adjunta do curso de Direito Kátia Gusmão, assistente pedagógica Angela Ferreira e a
Doutora Kimberly Jones, coordenadora do
núcleo de pesquisa.
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Escola de Coração de Jesus é tetracampeã
do XIV Festival de Atletismo da Funorte

A 14ª edição do XIV Festival de
Atletismo Escolar aconteceu no último
sábado, 29, no Campus JK. O evento foi
organizado pelos acadêmicos do primeiro período de Educação Física
Licenciatura da Funorte e coordenado
pelo professor Flávio Camilo, que está à
frente do Festival há três anos.
Participaram do evento alunos de
ambos os sexos, com idade até 16 anos,
integrantes de escolas municipais e estaduais da cidade de Montes Claros e de
outras regiões do Norte de Minas, como
Mirabela, Bocaiúva, Capitão Enéas e
Coração de Jesus.
Os estudantes puderam competir em
diversas modalidades do atletismo,
como salto a distância, arremesso de
peso (3kg para as mulheres e 4kg para os
homens). Além disso, os alunos competiram em corridas de 100, 300 e 600
metros, que contava ainda com o revezamento 4x100 livre.
Na abertura do Festival, acadêmicos
do segundo período de Educação Física
Bacharelado e Licenciatura apresentaram diversos números musicais.
Caracterizados com roupas de épocas,
dançaram canções desde a década de
1960 até os dias atuais. Além disso, integraram a apresentação musical com os
diversos tipos de esportes existentes,
como ginástica olímpica, judô e futebol.
De acordo com o professor Flávio
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Camilo, a promoção do esporte é fundamental, pois além de integrar as escolas,
conscientiza os alunos sobre a importância de praticar algum tipo de atividade
física. “O festival oferece a possibilidade
dos estudantes trabalharem em equipe,
superar desaos e competir, além de
difundir a prática do atletismo”, arma o
professor.
Para Vanessa Souto, 12 anos, representante da Escola Estadual Doutor
Odilon Loures, da cidade de Bocaiúva,
participar do evento foi muito interessante. “Queria muito participar das corridas, pois é a modalidade que mais gosto.
Treinei muito, para conseguir ganhar
pelo menos uma medalha”.
A representante da Escola Estadual
Edith Silveira, de Capitão Enéas, Lúcia
Fonseca, ressaltou a importância do evento: “Trouxemos 23 alunos. Todos estão
muito interessados em competir e representar a escola da melhor forma. Espero
que consigam ter um bom desempenho,
apesar de aprender a competir, ser o principal fator da participação deles aqui”.
No m da competição, o primeiro
lugar cou com a Escola Municipal
Quirino José da Silva, de Coração de
Jesus. A escola é tetra campeã do
Festival, uma vez que ganhou as quatro
últimas edições do evento.(Leia matéria completa no site www.funorte.com.br)

Acadêmicos de Administração
visitam empresa Santanense
O curso de Administração da Funorte
realizou uma visita à empresa
Santanense, localizada no bairro JK,
neste mês de junho.
Gerenciado pelos coordenadores
Marcus Gonçalves Caldeira e Paulo de
Tarso Ramos, o evento faz parte das atividades complementares necessárias à
complementação da formação do futuro
administrador, nas quais os discentes
têm a oportunidade de testemunhar na
prática os conhecimentos adquiridos em
sala de aula.
Participaram da atividade trinta alunos do 5º ao 8º períodos do curso, os
quais puderam raticar a aprendizagem
de diversas disciplinas, como
Administração de Recursos Humanos,
Administração de Recursos Materiais e
Patrimoniais, Logística, Gerência de

Vendas, Administração de Produção e
Operações, entre outras.
Ao nal da visita, os coordenadores
agradeceram à direção da Santanense,
em nome de toda a Rede Soebras, pela
profícua experiência proporcionada pela
empresa, contribuindo na formação de
nossos discentes e, por conseguinte, na
consecução de um país melhor.
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Acadêmico de Administração vence
concurso Copa das Confederações

ASemana
Formigão apresenta
seus novos contratados

“Torcendo juntos pelo Brasil rumo à Copa das Confederações”

Divulgado o resultado do concurso
“Torcendo juntos pelo Brasil rumo à
Copa das Confederações”. O vencedor
foi Giovanne Simões Silva. Ele é acadêmico do quinto período do curso de
Administração da Funorte.
O Concurso foi realizado pela
Diretoria Acadêmica da Funorte e teve
como objetivo incentivar a criatividade
do estudante universitário fazendo-o
propor, através de um pequeno texto e
utilizando-se dos fundamentos do seu
curso, questões que levem ao aprimoramento da performance da Seleção
Brasileira e do povo brasileiro, em seus
mais variados aspectos, no que diz respeito ao Brasil sediar e participar da
Copa das Confederações.
Conra o texto ganhador:
“Fazendo uma análise tática como
todo brasileiro, profundo conhecedor
do futebol-arte, percebe-se que a seleção canarinho, hoje, está em baixa

quanto ao material humano, se comparado a “craques” como Pelé, Garrincha,
Romário, Ronaldo.
Em contrapartida, usando conhecimentos do curso de Administração,
recursos da curva ABC, na análise desse
material humano em estoque reduzido,
pode-se perceber que o produto C está
em maior quantidade e o B, apesar da
grande disponibilidade, não tem grande potencial para uso nas quatro linhas
e o A, que anteriormente podíamos até
desperdiçar, resume-se em apenas um e
que, pelo pouco tempo de lapidação
desse produto raro – antes abundante
em nosso território, não se consegue
diferenciá-lo dos demais.
Assim, com um planejamento estratégico que use os poucos recursos em
uma demanda pequena, mas bem distribuída em campo, com um trabalho
em equipe e com um líder nato em gestão de pessoas, podem-se utilizar os
poucos recursos e maximizar o resultado de forma que esse grupo acredite
em e se torne uma seleção de verdade:
a nossa seleção verde amarela!”
O vencedor do concurso teve o seu
texto publicado no Jornal O Norte de
Minas e demais mídias de comunicação
da Funorte/Fasi/Soebras, e foi premiado
com uma camisa ocial da seleção brasileira.

RH Soebras realiza
2º treinamento para funcionários
O Departamento de Recursos
Humanos da Rede Soebras realizou no
último dia 22 de junho, o segundo treinamento para funcionários. Dessa vez,
o encontro foi realizado com colaboradores da manutenção geral e serviços
gerais.
As atividades foram realizadas no
auditório do Campus São Norberto,
com os temas: Comunicação e
Motivação para o Sucesso; Importância
da autoestima e qualidade no atendimento a clientes. Na semana passada,
o treinamento foi ministrado a funcionários que trabalham no setor de segurança.
Para o gerente do RH, Cleriston
Lopes, esses treinamentos promovem a
interação entre funcionários proporcionando momentos de descontração e
aproximação.
As palestras foram ministradas por
acadêmicos do quinto período de

Psicologia FASI/Funorte, sob supervisão
da professora e coordenadora Leila
Silveira.
De acordo o funcionário Paulino
Ferreira, o treinamento é suma importância pois, além de trabalhar a motivação faz com que os funcionários
tenham mais prazer nas atividades que
realizam.
O próximo treinamento está previsto para o mês de agosto, com os funcionários do setor administrativo da
Rede Soebras.
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O Funorte Esporte Clube - FEC apresentou na última terça, 2, os jogadores do time
que irão disputar uma vaga no campeonato mineiro da segunda divisão 2013, que
começa no dia 24 agosto.
Os atletas Wilson Martins (goleiro),
Manu (goleiro), Sávio (atacante) e Eddiê
(zagueiro) foram as renovações do elenco
anterior.
Do elenco do juniores foram promovidos ao prossional 8 jogadores sendo eles:
Guilherme (goleiro), Ayrton e Douglas
Wilian (zagueiros), Junior (lateral direito),
Felipe (volante), Pontal (volante), Edgar (lateral esquerdo) e Alex Junior (atacante).
Durante a coletiva foram apresentados 12
jogadores da nova contratação e divulgação da lista completa sendo eles: Cristiano
Silva (goleiro), Flávio Torres (atacante),
Diego Paulista (volante), Rodinei Rodrigo
(volante), Maxsuel Faustino (volante),
Rafael Massad (meia atacante), Gustavo
Avelino (volante), José Ivonaldo (lateral direito), José Maria (meia), Marcel Silva (lateral
esquerdo), Peres Oliveira (atacante),
Leonardo Andrade (atacante), Anderson
Alves (volante), Márcio Alves (Zagueiro) e
Plínio Marcos (zagueiro).
Treze equipes vão disputar o campeonato da segunda divisão do mineiro. O
time do Funorte está na chave b juntamente com os times Arsenal, Valério, Montes
Claros, Trio, Novo Ipatinga e Coimbra. Os
três melhores de cada grupo avançam e
passam ao hexagonal nal onde os dois
primeiros colocados terão assegurado acesso para o campeonato mineiro modulo II
em 2014.

