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Inscrições a
escolinhas esportivas

Estão abertas as inscrições para
escolinhas de basquete, futebol

e futsal, voltadas a crianças e ado-
lescentes. A promoção é da Facul-
dade de Educação Física e Ciências
do Desporto, que também oferece
dança a esse público e a adul-
tos. Informações: 3320-3622 e
educacaofisica@pucrs.br.

Cantando na Infância

OCoral Cantando na Infância faz
apresentações gratuitas com au-

xílio de transporte e alimentação. For-
mado por 30 crianças da Vila São Ju-
das Tadeu, o coral é dirigido por volun-
tárias que atuam na Fundação Ir. José
Otão. Contatos para agendamento
pelo fone 3339-1692.

Ambulatório de
Oncologia

OServiço de Oncologia do Hospital
São Lucas montou um ambulató-

rio especial para convênios credencia-
do com mais de 115 empresas. O
atendimento é realizado por médicos
preceptores do Serviço. Informações:
3320-3385.A
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Boletim voltará a
circular em março

Favoritos

Para ficar por dentro
das notícias diárias da
Universidade, acesse

www.pucrs.br/ascom

Pesquisadores
concluem primeira etapa
do Projeto Genoma

Os professores Sandro Bonatto, Maurício
Bogo e Jomar Laurino, do Centro de Biolo-

gia Genômica e Molecular da Faculdade de Bio-
ciências, estiveram em Brasília, a convite do
Ministério da Ciência e Tecnologia, para o
anúncio de conclusão do DNA da Chromobac-
terium Violaceum. O Centro integra o grupo de
25 laboratórios da Rede Nacional do Projeto
Genoma Brasileiro. O governo federal disponi-
biliza equipamentos e verbas especiais para
que cada laboratório desenvolva uma etapa
dos projetos.

Com o encerramento das atividades leti-
vas, o PUCRS Notícias deixará de circu-
lar a partir da próxima semana e nos

meses de janeiro e fevereiro. Agradecemos a
participação da comunidade acadêmica no envio
de notícias e sugestões que contribuíram para a realização do boletim
semanal. Boas férias e até março!

Fijo lança novos cursos

AFundação Irmão José Otão (Fijo) oferece-
rá, no próximo ano, cursos de Pós-

Graduação em Engenharia de Trânsito, Educa-
dores de Trânsito, Direito de Trânsito e Profis-
sionais para o Terceiro Setor. Informações e
inscrições: 3339-1692 ou www.fijo.com.br.

Mensagem do Reitor

Mais um período letivo findou. Gra-
ças a Deus, foi um ano profícuo,
com grandes realizações e avan-

ços acadêmicos. A elaboração do Plano
Estratégico da PUCRS para a primeira dé-
cada do século 21 constituiu uma das
atividades de maior importância. Aos pro-
fessores, funcionários, alunos e respecti-
vos familiares expresso meu profundo re-
conhecimento e os votos de um Feliz Na-
tal e abençoado Ano-Novo.

Ir. Norberto Rauch
Reitor
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Poesias premiadas

Os poemas escritos por Ma-
ria de Fátima da Rocha

Genro (secretária do Campus
Aproximado da Vila Fátima) e
Dalva Elizete Silva da Silva
(funcionária da Segurança Pa-
trimonial do Hospital São Lu-
cas) conquistaram o segundo
e o terceiro lugar, respectiva-
mente, no concurso de poesias
O Natal e a paz, promovido
pela Assessoria de Comunica-
ção Social. Leia, abaixo e ao
lado, as poesias escolhidas:

O Nascer da Palavra Paz
Dalva Elizete da Silva
(Funcionária da Segurança
Patrimonial do Hospital São Lucas)

Ah! Como eu lamento,
Não poder voltar atrás no tempo
E sentir de perto, assim, ao vivo,
O que sei só de livro
E viver na alma este momento.

Ver o mundo transformado
Pois ELE havia chegado
Trazendo fé e esperança,
Com pureza, amor de criança
Pra arrumar o desarrumado.

E em todos os seus momentos,
Em todos os ensinamentos,
Sempre mostrou como se faz
Que é fácil se ter Paz,
E acabar com os tormentos.

Que é só abrir o coração;
Dar ajuda a um irmão
Toda tristeza vai embora;
Que a angústia fica de fora
É o AMOR, a UNIÃO.

Tanto tempo já passou,
Mas sua bondade ficou.
Com esta data tão marcante,
Que nos leva a seguir adiante,
Onde tudo começou.

E dizer: valeu a pena, afinal,

Pois é Natal. UM FELIZ NATAL!

Natal e paz
Maria de Fátima da Rocha Genro
(Secretária do Campus
Aproximado da Vila Fátima)

Dois mil anos já passaram
desde o dia que em Belém,
nasceu quem o anjo anunciara
como semente do Bem.

Primo de João Batista,
pregador do rio Jordão,
era o bem-vindo Messias,
do Amor e do Perdão.

Baltazar, Belchior, Gaspar,
os magos reis visionários,
seguindo a estrela a brilhar,
viram-no, enfim, no berçário.

Poderia, se quisesse,
em ouro ser acolhido,
mas em lição que enaltece,
optou por leito escondido.

É a marca do NATAL
que a todo ano floresce
atenuando tanto mal
na alegria que esplandece.

Mesmo em fases adversas,
como a que o mundo atravessa
de tendências tão perversas
convém que a ELE se peça:
retorne à Terra a bondade
que feliz o homem faz;
extinga, logo, a maldade
fazendo imperar a PAZ!



Entre em contato com
a Redação para enviar

notícias e sugestões pelos
ramais 4338 e 4446,

fax 3320-3603 ou e-mail
pucrsnoticias@pucrs.br

Festas de final de ano

Com a proximidade do Natal e do Ano-Novo, os exageros
com a alimentação e a bebida tornam-se freqüentes.
Não é difícil acordar, no dia seguinte às festas, com

aquela sensação de peso no estômago, azia ou dor de cabeça.
Durante as comemorações, o ideal é dar preferência às saladas,
frutas e carnes magras, preparadas com pouca gordura, ervas e outros temperos
naturais. É claro que não tem graça passar a noite à base de salada de agrião e filé
de frango grelhado. Deve-se apenas apelar para o bom senso e não exagerar.

AGENDA

VIVA BEM

Os alunos Fabiana Freitas, de Jornalismo, e Ezequiel Dal
Pozzo, de Teologia, conquistaram o primeiro e segundo lugar,

respectivamente, no II Concurso Literário Escritor Universitário –
Prêmio Moysés Vellinho. Suas crônicas concorreram com 380 de todo
o Estado na competição promovida pela Academia Rio-grandense
de Letras e pelo Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee-RS).

O médico Aluysio Toledo, do Serviço de Urologia do
HSL, realizou cirurgia pioneira em todo o Nordeste, no

Hospital do Câncer do Ceará. No 28º Congresso Brasileiro de
Urologia, em Fortaleza, demonstrou a técnica de reconstrução
da bexiga com parte do estômago, usado em casos de câncer
invasivo de bexiga. Toledo realiza a cirurgia há 13 anos ape-
nas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

Regina Linden Ruaro, professora da Faculdade de Direi-
to, foi convidada a integrar a banca examinadora da

tese de doutorado La enseñanza jurídica del Derecho en Brasil
y en España: un problema aporético?, de Nuria Martín, profes-
sora titular do Departamento de Derecho Público de la Univer-
sidad de Burgos (Espanha).

O trabalho desenvolvido no Campus Aproximado da Vila
Fátima foi apresentado por seu diretor, professor José

Francisco Bergamaschi, durante o Congresso Ibero-Americano
de Extensão, em São Paulo. O evento contou com a participa-
ção de representantes de universidades da América do Sul,
México, Portugal e Espanha.

O Reitor Norberto Rauch, durante encontro especial do
projeto Reflexões, realizado no dia 12 de dezembro, fez

um relato sobre as principais ações da Universidade no ano de
2001. Na oportunidade, também ocorreu apresentação do
Coral TotalIdade, regido pela maestrina Gilia Gerling.

Padre Zeno Hastenteufel, professor da Faculdade de
Teologia e pároco da Igreja São Sebastião, foi nomeado

bispo. Assumirá a diocese de Frederico Westphalen.
Juarez Freitas, coordenador do Mestrado em Direito, foi
eleito membro da diretoria de pesquisa do Conselho Na-

cional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito.
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Urbano Zilles,
participa em 19 e 20/12 da Reunião Ordinária do Regio-

nal Sul do Fórum de Pró-Reitores, em Curitiba.

Fonte: Proad/GRH/Sesmt
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DICAS PARA NÃO EXAGERAR

• Defina os horários de refeição (diferença mínima de quatro horas entre uma e outra).
• Selecione os alimentos e evite aqueles com aditivos químicos, corantes, conservantes

e todo tipo de enlatado.
• Evite misturar vários tipos de bebidas, que intensificam os efeitos do álcool sobre o or-

ganismo e trazem problemas gástricos.
• Compense os excessos, com água e alimentação leve, rica em fibras.
• Movimente o corpo para aumentar sua capacidade de sentir-se bem. Quem não está acos-

tumado a se exercitar pode tentar caminhar três vezes por semana, durante 30 minutos.
• Durma algumas horas durante o dia. Você irá recuperar energia para a maratona de festas.

Inscrições para o Curso de Especialização em
Psicopedagogia. Promoção: PPG em Educação.
Local: sala 318 do prédio 15. Informações:
3320-3620 e 3320-3635.

Abertas as inscrições para os Cursos Planeja-
mento e Operação no Transporte Público Urba-
no; Aspectos Jurídicos do Planejamento Em-
presarial; Recrutamento, Seleção e Acompa-
nhamento de Pessoal; e Gestão e Liderança
de Equipes. Promoção: Fijo. Informações: 3315-8169 e
www.fijo.com.br.

Inscrições para o Curso de Especialização em Secreta-
riado Executivo. Local: sala 420 do prédio 8. Informa-
ções: 3320-3528.

Inscrições abertas para os Cursos de Especialização
em Administração nas áreas de Finanças, Marketing,
Programa Avançado em Gestão, Administração de
Novas Tecnologias de Informação e Telecomunicação,
Gestão Estratégica de Serviços e Recursos Humanos. Lo-
cal: 11º andar do prédio 50. Informações: 3320-3524,
posface@pucrs.br e www.pucrs.br/face.

Reunião sobre Esquecimento promovida pelo Grupo de Cuida-
dores de Pacientes com Demência. Às 16h, no Ambulatório de
Geriatria do HSL (3º andar). Entrada franca.

1ª Mostra de Arte da FAU-PUCRS, dos alunos do 2º semestre
de Arquitetura. Local: sala 101 do prédio 16. Promoção: Espaço
Cultural. Entrada franca.

Inscrições com 20% de desconto para o 2º Seminário Interna-
cional de Fonologia, promovido pela Faculdade de Letras. Local:
sala 201 do prédio 40. Informações: 3320-3506 e
proex@pucrs.br.

Inscrições para o Mestrado Profissional em Ciências Sociais na
sala 105 do prédio 5. Informações: 3320-3555, ramal 26, ou
pgcs@pucrs.br.

Inscrições para o Mestrado em Engenharia, em duas áreas de
concentração: Sistemas de Energia e Tecnologia da Informa-
ção. Local: sala 152, bloco 5 do prédio 30. Promoção: PPG em
Engenharia Elétrica. Informações: 3320-3540 e
www.feng.pucrs.br/ppge.

Inscrições para o Mestrado em Direito. Áreas de concentração:
Direito Processual Civil e Instituições de Direito do Estado. Pro-
moção: PPG em Direito. Local: sala 1030 do prédio 11. Infor-
mações: 3320-3537 e direito-pg@pucrs.br.

Interpretação jurídica norte-americana é o tema da reunião
científica do Grupo de Estudos sobre Hermenêutica Jurídica.
Promoção: Mestrado em Direito. Às 11h15min, sala 1006 do
prédio 11. Entrada franca.

Encerramento das inscrições para o Curso de Especialização em
Análise de Cenários Econômicos, promovido pela FACE. Local:
Secretaria da pós-graduação, 11º andar do prédio 50. Informa-
ções: 3320-3524 e posface@pucrs.br.

Encerramento do II Seminário de Planejamento da Faculdade
de Letras. Professores debatem sobre currículo, avaliações e
atividades para 2002.

Último dia de inscrições para o Curso de Especialização em
Gerontologia Social, na sala 330 do prédio 15. Promoção: PPG
em Serviço Social. Informações: 3320-3539 e servico-social-
pg@pucrs.br.

Encerramento das inscrições para o Mestrado em Teologia Sis-
temática, na sala 307 do prédio 5. Informações: 3320-3572.

Último dia de inscrições para os cursos de Mestrado em Orto-
dontia e Ortopedia Facial, Prótese Dentária, e de Mestrado e
Doutorado em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. Pro-
moção: PPG em Odontologia. Local: sala 209 do prédio 6. In-
formações: 3320-3538.
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