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na TotalIdade
Oensaio do Coro da TotalIdade

ocorre às quartas-feiras, às
15h, na Igreja Cristo Mestre, sob
a regência da maestrina Gilia
Gerling. O grupo começou com
seis componentes em março e
hoje tem 122. A Universidade da
TotalIdade, criada pela Pró-Reito-
ria de Assuntos Comunitários/Pro-
grama Geron e pela Pró-Reitoria
de Extensão, é dirigida a pessoas
com mais de 50 anos. Nas quin-
tas-feiras, às 15h, a PUCRS ofere-
ce a esse público palestras e ofi-
cinas no prédio 40, sala 401. No
dia 16, o tema será Voluntariado.
Informações: fone 3320-3508.

Desconto de 50%
em cursos de inglês
Funcionários e professores da

PUCRS têm 50% de desconto
nos cursos de inglês e de prepa-
ração para o exame de proficiên-
cia (mestrado e doutorado). As
aulas começam nesta semana.
Inscrições na Pró-Reitoria de Ex-
tensão, prédio 40, sala 201. In-
formações: fone 3320-3506.

Ética e política
No dia 21, às 20h, os Depar-

tamentos de Filosofia e de
Ciências Sociais promoverão duas
palestras sobre o tema Ética e
Política. Os professores Manfred
Spieker, da Alemanha, e Patrick
de Laubier, da Suíça, serão os pa-
lestrantes. O evento ocorrerá na
sala 202 do prédio 40. Informa-
ções: fone 3320-3554.

Novo serviço
da Biblioteca
ABiblioteca Central Irmão José

Otão disponibiliza, em fase
experimental, o novo serviço ele-
trônico Aviso de Data de Devolu-
ção Próxima. Consiste no envio
de mensagem eletrônica para o
usuário dias antes do vencimen-
to da data de devolução/renova-
ção de materiais emprestados.
Desenvolvido pelo CPD e Suporte
da Biblioteca Central, o serviço
está disponível a todos os que
têm e-mail cadastrado no Aleph.

Famecos
recebe prêmio
em Gramado

AFaculdade de Comunica-
ção Social (Famecos) re-

cebeu o prêmio de melhor
vídeo publicitário no 9º Gra-
mado Cine Vídeo, categoria
vídeos universitários gaúchos.
O trabalho Trote foi realiza-
do por alunos de Publicida-
de e Propaganda. Também
o diretor do vídeo, Roger Ca-
margo, foi escolhido o me-
lhor dessa edição. Ao todo,
a Famecos concorreu com
sete trabalhos em todas as
categorias do evento. No 29º
Festival de Gramado, Cine-
ma Brasileiro e Latino, parti-
cipou com o curta-metragem
Por um fio, em 16 mm. A
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Prac oferece curso a pais de calouros

APró-Reitoria de Assuntos Comunitários (Prac),
pelo Projeto Futuros Calouros, promoverá no sá-

bado, dia 18, das 8h às 12h, Curso de Internet
para pais e parentes dos calouros. Os alunos do
primeiro semestre que tiverem interesse também
poderão participar. As aulas serão ministradas por
professores da Faculdade de Informática. Inscrições
gratuitas: fone 3320-3500 ramais 4360 e 4430.

OMuseu de Ciências e Tecnologia
(MCT) da PUCRS firmou convê-

nio com a Secretaria do Meio Ambi-
ente (Sema) e a Fundação Zoobotâ-
nica do Rio Grande do Sul no dia 8.
A parceria visa à cooperação mútua
para elaborar a lista oficial da fauna
ameaçada de extinção no Estado. A
iniciativa faz parte do projeto Livro
Vermelho, organizado por uma
equipe de pesquisadores, sob a co-
ordenação do MCT. A Sema provi-
denciará os trâmites administrativos
necessários à homologação da lista
final, por decreto do governador,
transformando-a num instrumento
de ação legal para a população.

MCT e Estado
firmam parceria

Cipa tem novos
integrantes

Os novos membros da Co-
missão Interna de Pre-

venção de Acidentes (Cipa)
foram empossados para o
período de 2001/2002. Ales-
sandro Fink, da Divisão de In-
gresso e Registro, assumiu
como presidente e Gina Mene-
zes, da Faculdade de Biociên-
cias, vice-presidente, entre 18
integrantes. Uma das metas
é orientar sobre a prevenção
de acidentes e divulgar a im-
portância da comissão entre
os funcionários, estimulando
a participação.

Educação promove
seminário
internacional

OPrograma de Pós-graduação em
Educação da PUCRS promoverá, na

sexta-feira e no sábado (dias 17 e 18),
o Seminário Internacional As competên-
cias para o ensino no século 21: A for-
mação dos professores e o desafio da
avaliação. O evento contará com a pre-
sença de Philippe Perrenoud e Mônica
Gather Thurler, da Universidade de Ge-
nebra. Referências no meio educacional,
os dois pesquisadores têm propostas
vanguardistas sobre a avaliação de alu-
nos e as competências necessárias aos
professores. As inscrições estão encer-
radas, com mais de 1.600 participantes.
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Entre em contato com
a Redação para enviar
notícias e sugestões
pelo ramal 4446,

fax 3320-3603 ou e-mail
pucrsnoticias@pucrs.br
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Ahipertensão arterial atinge mais de 20% da
população do país, segundo dados da Socieda-

de Brasileira de Hipertensão. A pres-
são sangüínea elevada pode ocor-
rer em qualquer idade, sendo mais
comum em adultos e idosos. Com
o tempo, os vasos sangüíneos, sob
pressão alta, perdem a elasticidade
e se tornam mais rígidos. Isso di-

minui a sua eficiência no transporte
do oxigênio e de nutrientes aos órgãos. A nutrição
e a oxigenação insuficientes podem levar a compli-
cações como enfarte cardíaco, derrames cerebrais
e insuficiência renal.

VIVA BEM

AGENDA

Entrega de documentos dos pré-classificados no Programa
Benefício PUCRS 2001, no térreo dos prédios 11 e 16. In-
formações: 3320-3508.

I Encontro sobre Espaço e Linguagem, promovido pelas fa-
culdades de Arquitetura e Urbanismo e de Letras. Inscrições
até às 17h30min do dia 15. Informações: 3320-3564.

Inscrições para o Curso Avançado de Avaliação de Imóveis,
da Faculdade de Engenharia. O curso ocorre de
24/8 a 1/9. Informações: 3320-3553, 3320-3594,
dec_feng@pucrs.br e dee_feng@pucrs.br.

Inscrições para o 2º Congresso Internacional Multidisci-
plinar de Drogodependência. O evento realiza-se de 23 a
25/8. Informações: 3320-3508 ou www.pucrs.br/
prac/cimd.

Seminário Aspectos Éticos na Assistência à Saúde do Ido-
so, do Instituto de Geriatria e Gerontologia, das 18h às
20h.

Projeto OAB Faculdades: palestras durante todo o dia,
no auditório do prédio 11. Programação no centro aca-
dêmico da Faculdade de Direito, térreo do prédio 11.
Entrada franca.

Festa Reggae’in Roll, às 22h, no Bar Opinião, promovida
pelo Diretório Central de Estudantes. Ingressos antecipa-
dos, no DCE – prédio 8.

Ateliê terapêutico com a artista plástica Kira Burro, às
8h30min, na sala 215 do prédio 15. Promoção: Faculdade
de Educação. Inscrições até 16. Informações: 3311-0703
e 9955-7820.

Aula inaugural do 2º semestre do 1º Pólo de Formação
Aeronáutica Civil do Brasil, às 20h, ministrada pelo co-
mandante David Barioni Neto (vice-presidente técnico da
Gol). Promoção: Faculdade de Ciências Aeronáuticas e
Escola Aeronáutica Civil – Aeroclube do Rio Grande do Sul
(ARGS). Local: Sede do ARGS. Inscrições até 16, na sala
104 do prédio 10. Informações: 3320-3542.

Primeiro módulo do curso de extensão Atualização em
Atenção Farmacêutica, da Faculdade de Farmácia. Inscri-
ções até 17.

Copa CAAP-CAVM de Futsal masculino e feminino no giná-
sio da Faculdade de Educação Física. Inscrições até o dia
16, nos centros acadêmicos – térreo dos prédios 7 e 50.

Término das inscrições de bandas para o Festival de Ta-
lentos 2001, no Espaço Cultural, prédio 16. Informações:
3320-3500 ramais 4111 ou 4361 e www.pucrs.br/
prac/festivaldetalentos.

Projeto Ola, no auditório do prédio 9, Campus Central, às
19h30min. Dia 22, no Campus Zona Norte, às 19h30min.
Informações: 3320-3508.

Palestra Hiperatividade e Dificuldade de Aprendizado, pro-
movida pelo Programa Vida com Qualidade, sala 301, pré-
dio 1, às 11h30min. Informações: 3320-3508.

Reunião Aberta sobre o Estatuto da Cidade, às 11h30min,
na sala 1035 do prédio 11. Promoção: Pós-graduação em
Direito.

   Inscrições na Pró-Reitoria de Extensão Universitária:
sala 201, prédio 40, fone 3320-3506,

fax 3320-3543 e proex@pucrs.br.
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FIQUE POR DENTRO

A Gerência de Recursos Humanos inicia, dia
15, o programa Desenvolvimento de Líde-

res. Nesta primeira edição foram convidados 47
funcionários líderes das secretarias das unidades
acadêmicas. A ministrante será a professora Cléia
Visentini, da Faculdade de Administração, Conta-
bilidade e Economia.

O professor da Faculdade de Medicina e Vice-
reitor, Joaquim Clotet, foi nomeado membro

titular da Comissão sobre o Acesso e Uso do Geno-
ma Humano, vinculada ao Ministério da Saúde. Clo-
tet preside a Sociedade Rio-grandense de Bioética.

O prêmio Zootecnista do Ano 2000 do Bra-
sil foi entregue ao professor Wilson Dutra

Júnior, da Faculdade de Zootecnia, Veterinária e
Agronomia (Campus II/Uruguaiana), durante o XI
Congresso Brasileiro de Zootecnia, em Goiânia.

O Reitor, Ir. Norberto Rauch, visita nesta
quarta-feira, dia 15, o Campus II, em Uru-

guaiana, e faz palestra no Colégio Sant’Ana.

A doutoranda Rina Ramirez, do Pós-gradua-
ção em Biociências, retornou da Argentina

onde desenvolveu pesquisas científicas para o pro-
jeto Biodiversidade de Moluscos Neotropicais.

Hereditariedade, sedentarismo,
obesidade, fumo, estresse, ingestão
excessiva de álcool e de sal contri-
buem para desencadear a doença.

Quais as causas?

Incluir frutas e verduras no cardápio e evitar alimentos ricos em
gordura e sal. Praticar atividade física ajuda a fortalecer o orga-
nismo e a relaxar. Os exercícios também auxiliam na redução
dos triglicerídeos e do colesterol e a combater o diabetes e a
obesidade. Em alguns casos, as pessoas ficam curadas apenas
com a prática de exercícios e alimentação saudável.

como prevenir e evitar?

Fonte: Serviço Especializado em Segurança
e Medicina do Trabalho (SESMT)
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