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CENTENÁRIO DA BELGO-MINEIRA
A Faculdade de Sabará promoveu,
no dia 2 de Setembro, em seu
Campus, no Auditório “Mestre
Félix”, a Aula Magna de Abertura
do Segundo Semestre Letivo do
Ano de 2017. Ela foi ministrada
pelo Dr. Antônio José Polancsyk,
Escritor e Ex-Presidente da antiga
Companhia Belgo-Mineira (atualmente Arcellor Mittal). O tema
da Conferência foi “Centenário da
Belgo-Mineira”, em comemoração aos 100 anos da fundação da
“Companhia Siderúrgica Mineira”
em Sabará que, mais tarde, deu
origem à “Companhia Siderúrgica
Belgo-Mineira” – primeira usina
siderúrgica integrada da América
Latina.
Após a execução do Hino Nacional, o Reitor da Faculdade de Sabará, Dr. Mário de Lima Guerra,
deu início ao evento apresentando, com entusiasmo, o currículo
do conferencista, exaltando os
desafios e conquistas alcançados
por ele durante a sua vida. Destacou que Dr. Polancsyk, vindo do
Rio Grande do Sul, começou suas
atividades na empresa como estagiário e, graças à sua inteligência,
dedicação permanente aos estudos e seriedade no trabalho, galgou todos os postos profissionais
até alcançar o cargo mais alto da
Belgo-Mineira.
Dr. Polancsyk iniciou sua apresentação falando da história da empresa, seu modo de conduzir a or-
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ganização, suas diversas fases, sua
expansão e sua absorção pela Arcellor Mittal, em 2005. Após sua
conferência, entusiasticamente
aplaudida, o Reitor, Dr. Mário de
Lima Guerra, agradeceu ao Conferencista pela excelente aula ministrada e passou os trabalhos para a
fase de debates, conduzidos pela
Profa. Me. Cláudia Leite Leonel,
Coordenadora do Curso de Direito. Os debatedores oficiais foram
os Acadêmicos Gustavo Henrique
da Silva Bouzas, aluno do Curso
de Administração, e o Secretário
Municipal de Defesa Social de
Sabará, Wellington Duarte Ribeiro, do Curso de Direito. Diversos
alunos fizeram perguntas, todas
brilhantemente respondidas pelo
conferencista. Após o encerramento dos debates, o Vice-Reitor
e Diretor Jurídico, Dr. Marcelino
Maia de Lima Guerra, deixou uma
mensagem de incentivo para os
presentes, em especial para os
calouros. Em seguida deu espaço
para o Gerente de TI, Prof. Fernando Braz, apresentar os novos aplicativos que estão disponíveis para
os alunos da Faculdade, o que
facilitará enormemente o acesso
às informações acadêmicas e aos
múltiplos recursos bibliográficos
disponibilizados pela Faculdade.
Finalizando o evento, enquanto
o Dr. Antônio Polancsyk estava
sendo recepcionado com um delicioso coquetel pela Diretoria da

Faculdade, Coordenadores, Professores e Autoridades presentes,
o Diretor Executivo Prof. Rogério
Visacro, juntamente com o Prof.
Me. José Anísio Moura, Coordenador do Curso de Administração, e a Profa. Me. Cláudia Leite
Leonel, Coordenadora do Curso
de Direito, realizaram sorteio de
brindes para os alunos presentes.
Entre as Autoridades presentes,
além de Diretores, Coordenadores e Funcionários da Faculdade,
encontravam-se: o Monsenhor
Pedro Terra, Coronel da Reserva
do Exército Brasileiro; Acadêmico
Alexander Moks, Secretário Municipal de Obras de Sabará; Acadê-

mico Wellington Ribeiro Duarte,
Secretário Municipal de Defesa
Civil de Sabará; Dr. Gilberto Madeira Peixoto, Presidente da Cruz
Vermelha de Minas Gerais; Profa.
Suzana Maria Cruz Peixoto, Vice-Presidente da Academia Brasileira de Autores Aldravianistas
Infanto-Juvenil; Dra. Eva da Conceição Silva Alves, Presidente da
OAB/Sabará; Dr. Marco Antônio
Monteiro de Castro, Delegado de
Polícia; Dr. Glauco Eduardo Silva
Oliveira, Gerente Geral da Usina Sabará Arcelor Mittal e o Sr.
Michel Spadano, Presidente da
Associação dos Aposentados da
Belgo-Mineira.
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O que os seriados da Netflix
têm a nos ensinar?
Rogério Visacro *
Algum tempo atrás, escrevi um
artigo intitulado “O que os filmes
podem nos ensinar sobre Administração”. Agora, com o recente
fenômeno Netflix, serviço de streaming que, com preço de assinatura competitivo, juntamente com
a rápida expansão da banda larga
da internet em nosso país, democratizou o acesso a conteúdos de
alto nível disponibilizando diversos
filmes e, principalmente, seriados que mudaram os hábitos dos
brasileiros, que passaram a acompanhá-los com grande audiência
e entusiasmo, eu retorno para sugerir séries que poderão contribuir
para a formação cultural e até profissional de seus telespectadores.
O seriado House of Cards, drama
político que, por algumas vezes,
chegou a utilizar as redes sociais
citando o ambiente político conturbado do Brasil como a famosa
tuitada “Está difícil competir”, e
está, atualmente, na sua quinta
temporada, é um dos mais completos pois, para seus aficionados
fãs, além da política como tema
central, ensina valiosas lições de
comportamento, estratégia, liderança e, principalmente, de poder! Em cada episódio, o clímax
é o momento em que o personagem Frank Underwood, interpretado pelo aclamado ator Kevin
Spacey, conversa com os telespectadores!
Para o mundo dos negócios, quatro seriados servem de parâmetro,
seja pelas lições práticas, seja pelas
regras de comportamento e/ou,
até mesmo, servindo de suporte
motivacional. Tem em Suits, na fi-
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gura do personagem protagonista
Harvey Specter, um exemplo de o
quanto ter alto capital intelectual,
conhecimento cultural, etiqueta,
confiança, requinte e, ainda, elegância no vestir-se é importante
para qualquer profissional ter sucesso no mundo corporativo. Em
Billions, Axe trava um embate contra o Procurador de Justiça Chuck,
vivenciando o mercado financeiro
e suas regulamentações e, ainda,
uma personagem – Taylor - cita a
famosa regra 70/20/10 do executivo do século, Jack Welch. Continuando no segmento corporativo,
porém voltado mais para a publicidade, Mad Men, vivenciado nas
décadas de 60 e 70, remete-nos
ao glamour das grandes companhias americanas e às regras pouco convencionais dos dias atuais,
tendo Don Draper como estrela. E,
finalmente, Mr. Selfridge, mais conhecido como “Duque da Oxdford
Street”, considerado o homem que
inventou o comércio moderno, por
estar a frente do seu tempo. Seu
modo de liderança e de gerenciamento é modelo até os dias atuais!
Para quem finalizar a série, tem um
documentário de 1 hora que, para
evitar o risco de cair em algum
spoiler, só deve ser assistido após
encerrada a temporada.
Bom, mas não vivemos só de mundo corporativo, e saber história
é fundamental, pois ela é um dos
pilares que suportam os processos
de tomada de decisão. Nesse sentido, entram em cena duas séries
retratando a Monarquia Inglesa:
The Tudors que narra a história
do Rei Henrique VIII e; The Crown
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que, além de, dar grande destaque
para o Primeiro Ministro Winston
Churchill, conta a ascensão da Rainha Elizabeth II que, com apenas
25 anos, chegou ao trono. Este
seriado foi premiadíssimo pela
indústria cinematográfica. Ainda
sobre história, outro seriado interessante é Marco Polo que, com

apenas duas temporadas, narra as
aventuras do jovem e aventureiro Veneziano. Falando em Itália,
Spartacus destaca a história do Império Romano enfatizando os seus
gladiadores e; Roma, que tem sua
história girando em torno do Imperador Júlio César. Tanto Spartacus
quanto Roma são grandes aulas de
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política e poder! Vale a pena, também, acompanhar Vikings, que conta a saga dos grandes
guerreiros escandinavos liderados pelo célebre Ragnar Lodbrok.
Como forma de entretenimento, cinco seriados interessantes podem ser acompanhados:
Homeland, que narra a trajetória de uma
agente do serviço secreto americano; Breaking Bad, que tem um viés ligado ao dos
negócios, apesar de o tema central ser o tráfico de drogas; Narcos, que traça a história do
narcotraficante Pablo Escobar; Merlí, para os
amantes da filosofia e; Marseille, que é tipo o
House of Cards, mas na França.
Abro espaço para destacar três séries que
não estão no portfólio da Netflix (todas no
canal HBO, podendo ser assistidas pelo now),
mas que merecem especial atenção de quem
quiser acompanhá-las: Família Soprano, que
conta a saga de uma família mafiosa de New
Jersey, e é o que poderia ser considerado uma
série da trilogia “O Poderoso Chefão”; Game
of Thrones, produção original da HBO, considerado um dos melhores seriados da história,
que é acompanhado com entusiasmo pelo
Ex-Presidente Barack Obama e; finalmente,
Ballers, história baseada em um escritório
que cuida da gestão financeira e gerencial de
atletas, em especial do futebol americano.
Encerro sugerindo àqueles que acompanham
estes seriados o hábito de, como eu, ao término de cada seriado assistido, pesquisar na
internet os fatos narrados buscando informações adicionais, segui-los em redes sociais,
principalmente, no Twitter e no Youtube buscando vídeos reais.
Vocês devem estar pensando que minha
vida é só assistir séries? Alguns alunos até me
questionam, como arrumo tempo para este
hobbie. Mas, mesmo com uma agenda profissional apertada, sempre consigo espaço para
praticar muito esporte, em especial futebol e
tênis, fazer leitura e dar atenção à família.
Grande abraço e boas séries para vocês!

* Diretor Executivo e Professor das disciplinas de Teoria Geral da Administração e de
Empreendedorismo da Faculdade de Sabará e; Presidente do IHGCO – Instituto Histórico e Geográfico do Ciclo do Ouro.
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SEMINÁRIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO

Foi realizado, no dia 19 de Agosto, no Auditório
“Mestre Félix”, o Seminário Didático-Pedagógico
semestral da Faculdade de Sabará, quando estiveram presentes a Diretoria, Coordenadores e Professores da nossa instituição.
Após um café da manhã, como congraçamento, o
Vice- Reitor e Diretor Jurídico, Dr. Marcelino Guerra, procedeu à Abertura do encontro destacando
os objetivos e os tópicos mais importantes do planejamento para os próximos meses.
Em seguida, a Profa. Dra. Augusta Isabel Fagundes,
Coordenadora de Pesquisa e Pós-Graduação, e a

Profa. Me. Doutoranda Graziela Armelao Jacome,
Coordenadora de Extensão, fizeram exposição das
propostas de suas respectivas Coordenadorias.
Continuando a pauta do Seminário, a Profa. Me.
Stefannia Oliveira Sant’Ana, Coordenadora de Registros Acadêmicos, discorreu sobre os modelos e
as formas de registrar todos os eventos acadêmicos, sob sua Coordenação; o Prof. Me. José Anísio
Moura, Coordenador do Curso de Administração,
apresentou os novos instrumentos avaliativos e a
Profa. Me. Cláudia Leite Leonel, Coordenadora do
Curso de Direito, orientou os Professores quanto

às novas formas de lançamentos pedagógicos e
controles acadêmicos.
Concluindo as exposições, o Gerente de TI da Faculdade, Prof. Fernando Braz, apresentou as novas
inovações tecnológicas que estão disponíveis para
a nossa Comunidade Acadêmica.
O encontro foi encerrado pelo Dr. Marcelino Guerra agradecendo a participação dos presentes e, de
modo especial, agradecendo o empenho dos expositores, formulando votos de profícuos trabalhos e excelentes resultados para todos, durante o
segundo semestre de 2017.

LANÇAMENTO DE LIVRO
No dia 24 de Agosto aconteceu, pela Editora
D’Plácido, o lançamento do livro “Oratória
Fundamental Aplicada a Concursos”, escrito
pelo nosso Professor Dárcio Lopardi Mendes
Júnior, em parceria com seu pai, Desembargador Dárcio Lopardi Mendes, com Prefácio do
Dr. Mário Guerra, nosso Reitor.
Durante o lançamento, os autores receberam
amigos e convidados da área jurídica, dentre
eles Desembargadores, Juízes de Direito, Advogados e Professores Universitários.
Na obra, a oratória e a comunicação são abordadas pelos aspectos técnicos e emocionais
com uma linguagem clara e objetiva. Importante destacar que, o tema desenvolvido é
aplicável a qualquer pessoa que queira aprimorar sua forma de se comunicar em público,
muito além das carreiras jurídicas. O texto do
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livro deixa claro que, todo mundo pode falar e
se expressar bem, basta querer e treinar para
isso. Um bom comunicador tem inúmeras
vantagens sobre quem apresenta dificuldades
de expressão para expor sua linha de raciocínio. As pessoas que não conseguem explanar
suas ideias e convicções aparentam insegurança e nervosismo, passando a ideia, muitas
vezes, de imaturidade. A imagem do bom
profissional sempre esteve e sempre estará
associada à capacidade de se expressar com
clareza, credibilidade e assertividade. A sociedade necessita de profissionais dinâmicos e
comunicativos, que estejam preparados para
atender aos anseios da coletividade. Tudo isso
faz com que as pessoas fiquem muito mais receptivas a eles, guardando a imagem de uma
pessoa segura, inteligente, capaz e educada.
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PALESTRA DA PROFESSORA
GRAZIELA ARMELAO JACOME
PARA O IHGCO
No dia 10 de Junho, o IHGCO – Instituto Histórico e Geográfico do Ciclo do Ouro, presidido pelo Prof. Rogério Visacro, Diretor Executivo da Faculdade, recebeu a palestra “Nem
tudo que reluz é ouro - Um estudo histórico e antropológico acerca dos negros cativos
entre Portugal, África e Brasil no Ciclo do Ouro Mineiro”, ministrada pela Professora Me.
e Doutoranda, Graziela Armelao Jacome, Coordenadora de Extensão da Faculdade de Sabará onde, também, leciona a Disciplina História da Cultura Mineira. Nunca é demais lembrar que, foi a Faculdade de Sabará que criou essa Disciplina, sendo a primeira instituição
universitária no Brasil a adotá-la como obrigatória em todos os seus cursos, desde a sua
fundação, em 1998.
Além dos sócios do Instituto, fazendo questão de prestigiar a competente e estimada Professora, muitos alunos estiveram presentes.

NOVO PRESIDENTE
DO CRA/MG
O Conselho Regional de Administração de Minas Gerais (CRA-MG)
tem nova Diretoria. O Presidente é o dinâmico e consagrado Administrador Antônio Eustáquio Barbosa, que foi aluno do nosso Reitor, Dr. Mário Guerra (na foto em visita ao mesmo).
Os demais membros da Diretoria do CRA-MG são:
Vice-presidente de Orientação e Fiscalização Profissional
Adm. Aloysio Sebastião de Aguiar
Vice-presidente Administrativo/Financeiro
Adm. Aloysio Sebastião de Aguiar
Vice-presidente de Marketing
Adm. Gilmar Camargo de Almeida
Vice-presidente de Relações Institucionais
Adm. Raul Alberto Marinuzzi
Vice-presidente de Formação Profissional
Adm. Nourival de Souza Resende Filho
Aos novos dirigentes do CRA-MG, a Faculdade de Sabará deseja
saúde, felicidade e uma gestão de muito sucesso, promovendo a
satisfação e desenvolvimento da nobre e laboriosa classe dos Administradores de Minas Gerais.
www.faculdadedesabara.com.br
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DIA DO ADMINISTRADOR
No último dia 9 foi comemorado o Dia do Administrador. A data faz alusão à assinatura da Lei nº 476, de 9 de setembro de
1965, que oficializou a profissão de Administrador. O profissional graduado em Administração é o responsável pelo funcionamento das organizações, atuando em diversas áreas como finanças, política, recursos humanos, logística, processos,
marketing, entre outras. As atribuições do Administrador são fiscalizadas pelo Conselho Regional da categoria. De acordo
com o Ministério da Educação, por meio dos dados do Censo da Educação Superior, Administração é o curso superior com
maior quantidade de alunos no país.
A Faculdade de Sabará parabeniza a todos os Professores que possuem esta titulação, os Administradores, em geral, e os
Acadêmicos que serão os futuros Administradores responsáveis pelo desenvolvimento do nosso país.

LEMBRETES GRAMATICAIS

1) A fora /Afora
Erro: A fora o pai, veio toda a família.
Forma correta: Afora o pai, veio toda a família.
Explicação: a palavra afora significa à exceção de, além
de, ao longo de. Por outro lado, a locução a fora é o contrário a de dentro: “De dentro a fora”.

2) Ainda continua /Continua
Erro: Ele ainda continua doente.
Forma correta: Ele continua doente.
Explicação: as palavras “continua” e “ainda” indicam
continuação, portanto é pleonasmo empregar as duas
na oração.
3) Única alternativa / Alternativa
Erro: A única alternativa foi ficar.
Forma correta: A alternativa foi ficar.
Explicação: alternativa não é sinônimo de opção. Alter-

nativa se escolhe entre duas opções. Não diga outra alternativa também, porque a alternativa é sempre outra.
Se não há outra, só pode ser única.
4) Ambos /Ambos os
Erro: Ambos alunos estão corretos.
Forma correta: Ambos os alunos estão corretos.
Explicação: a palavra ambos, quando vem seguida de um
substantivo, exige o emprego do artigo.
5) 2.017 / 2017
Erro: Você terminou o curso em 2.017?
Forma correta: Você terminou o curso em 2017?
Explicação: quando se trata de numeral que indica ano, o
uso de ponto final é incorreto. No entanto, o ponto deve
ser usado para separar as centenas em valores numéricos: R$ 2.456,00.
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