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Congresso debate reforma sindical
Aspectos constitucionais da reforma

sindical, autonomia e personalidade
sindical, contribuição individual e de

negociação coletiva são alguns dos temas do
Congresso Fernando Antônio Pizarro Barata
e Silva – A Reforma Sindical, promovido
pelo Departamento de Direito Social e Pro-

Fernando
Meligeni
na PUCRS

Para quem gos-
ta de tênis, um
bom programa nes-
te sábado, 18/6, é
o jogo-exibição en-
tre os tenistas Fer-
nando Meligeni e
Pedro Braga na
PUCRS. Meligeni
ganhou medalha
de ouro no Pana-
mericano 2003 de
Santo Domingo. Pedro Braga é de Belo
Horizonte e já esteve entre os 250 melho-
res tenistas do mundo. A disputa ocorrerá
a partir das 11h no 8º andar do Prédio Po-
liesportivo, com entrada franca. O evento
faz parte do II Open de Tênis para médi-
cos – circuito Panvel/Unimed 2005.

Mostra destaca
talentos em RRPP

A 24ª Mostra de Talentos em Relações
Públicas (RRPP) tem novidades nesta edi-
ção. Além de apresentar projetos de co-
municação desenvolvidos por formandos
do curso para empresas, trará um grupo
de ex-alunos da Faculdade de Comunica-
ção Social que se tornaram empreendedo-
res. A exposição terá o formato de feira,
mostrando trabalhos realizados para ins-
tituições públicas e privadas. A mostra é
organizada pelos alunos da disciplina Es-
tudos dos Meios e Ações Aproximativas
em Relações Públicas. Os projetos estarão
subdivididos nas categorias Indústria, Co-
mércio e Serviços, Pesquisa e Livre. O
evento ocorre no dia 15/6, das 18h30min
às 22h, no Centro de Eventos da Universi-
dade, prédio 41. A entrada é franca.

Oriente Antigo
Nos dias 17 e 18/6, no

teatro do prédio 40, ocorre
a 11ª Jornada de Estu-
dos do Oriente Antigo,
promovida pelo Pro-
grama de Pós-Gra-
duação em História
da Faculdade de Filo-
sofia e Ciências Hu-
manas. O evento, que tem como tema principal Mun-
do Antigo: patrimônio e memória, contará com a pre-
sença de especialistas brasileiros e argentinos, como
a palestrante Paola Raffetta, da Universidad del Sal-
vador, de Buenos Aires. Serão oferecidos cursos pré-
jornada no dia 17/6, como Guerra do Iraque e a me-
mória da Mesopotâmia antiga e Reminiscências e re-
presentações da música grega no patrimônio cultural
brasileiro. As palestras ocorrerão no dia 18/6. Tam-
bém serão apresentadas comunicações de alunos e
de pesquisadores. Inscrições: Pró-Reitoria de Exten-
são, sala 201 do prédio 40. Informações: 3320-3680
ou no site www.pucrs.br/eventos/orienteantigo.

cessual do Trabalho da Faculdade de Direito.
O evento será nos dias 16 e 17/6 no auditó-
rio do prédio 11, homenageando o ex-profes-
sor da Universidade Fernando Antônio Pizarro
Barata e Silva, falecido no começo deste
ano. Participam das discussões os especia-
listas da área Gilberto Stürmer, Carlos Alber-

to Chiarelli, Antônio Carlos Maineri, Henrique
José da Rocha, Ermes Pedrassani, Fabiano
Bertoluci, Olga Aguiar de Oliveira, Jorge Souto
Maior e Sergio Martins. Inscrições: Pró-Rei-
toria de Extensão, sala 201 do prédio 40.
Informações: 3320-3680, e-mail proex@
pucrs.br.

Concurso premia artigossobre solidariedade
Estão abertas até 30/6 as inscrições para o concurso de artigossobre o tema Solidariedade, caminho para paz, promovido pelo Cen-tro de Pastoral. O evento é voltado aos alunos de graduação da Uni-versidade. Os artigos devem ter entre 10 e 15 páginas e deverão serentregues entre os dias 24 e 26 de agosto. Os trabalhos publicáveisvalerão como horas de atividades complementares. Os prêmios se-rão: 1º lugar: um computador; 2º lugar: uma impressora e 3º lugar:um dicionário Novo Aurélio. Inscrições e informações: Centro de Pas-toral, prédio 17 ou 3320-3576.

Inmetro credencia
laboratório do LABELO
Os Laboratórios Especializados em Eletro-Eletrônica, Calibração

e Ensaios (Labelo) credenciaram junto à Rede Brasileira de Calibra-
ção, controlada pelo Inmetro, o seu quinto laboratório de calibração.
O novo Laboratório de Eletroacústica possui padrão internacional com
sistema automatizado de medições acústicas. Esta área atenderá
profissionais e empresas que trabalham com a medição de ruídos
ambientais, ocupacionais, automotivos e de maquinários. Atualmente
é o único laboratório credenciado no Brasil para realizar calibrações
de microfones e filtros de oitavas e frações. No segundo semestre o
objetivo é disponibilizar a medição da potência sonora emitida por
eletrodomésticos, como aspiradores de pó, secadores de cabelo e li-
quidificadores.

Foto: Divulgação



Revendo
os 40

O evento Revendo os 40 – Fa-
mecos em festa, em comemora-
ção ao aniversário do curso de Pu-
blicidade e Propaganda da Facul-
dade de Comunicação Social, re-
cebe o músico Jorge Foques inter-
pretando jingles de campanhas
publicitárias que marcaram esse
período. Será no dia 16/6, em
duas apresentações: das 9h30min
às 10h e das 21h às 21h30min.
Local: Auditório do prédio 7. Entra-
da franca. A organização é de alu-
nos da disciplina de Estudos dos
Meios e Ações Aproximativas em
Relações Públicas.
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Parceria da Faculdade
de Educação Física e
Ciências do Desporto
com a Secretaria Muni-
cipal de Esportes, Re-
creação e Lazer propor-
cionou à comunidade
estudantil surda os 3º
Jogos de Estudantes
Surdos de Porto Alegre,
em quatro modalidades
esportivas: basquetebol,
futsal, natação e volei-
bol. Participaram nove
escolas de Porto Alegre
e Região Metropolitana.
A atividade visou à in-
clusão de crianças, ado-
lescentes e adultos,
através do esporte, com
pessoas portadoras de
necessidades especiais.
Colaboraram com a ati-
vidade a professora Da-
niela Boccardi e acadê-
micos de Educação Fí-
sica.

Energia baseada
no hidrogênio
Os veículos do futuro, a sociedade e as

empresas da nova era da energia baseada no
hidrogênio é o tema da palestra ministrada
pelo engenheiro Emilio Gomes Neto no dia 20/
6, das 10h às 12h. Ele se dedica ao trato da
geração de energia elétrica com ênfase à cé-
lula a combustível e às tecnologias do hidro-
gênio. Promovida pela Faculdade de Enge-
nharia, a palestra será na sala 331 do pré-
dio 30. No final, haverá demonstrações
com células a combustível e hidrogênio. O
engenheiro também autografa o livro Hi-
drogênio, evoluir sem poluir: a era do
hidrogênio, das energias renováveis e
das células a combustível. Inscrições
gratuitas pelo telefone 3320-3594 ou
no bloco D do prédio 30, sala 150.

Sistemas de informação
Tem início nesta quinta-feira, 16/6, a 2ª edição do

evento Magos da Nova Era, promovido pelos formandos em
Engenharia Elétrica com ênfase em Computadores da Fa-
culdade de Engenharia. Serão debatidos temas como a fra-
gilidade de sistemas operacionais, técnicas de invasão e
como evitá-las, técnicas de ataque, hackers, entre outros.
No dia 23/6 também haverá palestras, que ocorrerão a par-
tir das 21h na sala 331 do prédio 30. O evento, patrocinado
pela Diveo Telecomunicações, é aberto ao público e tem
vagas limitadas. Inscrições pelo telefone 3320-3594. Os
participantes deverão levar um agasalho ou 1 kg de ali-

mento não-perecível. Informações: www.
sapienstek.com/magos.

PRATO ESPECIAL A R$ 3,50
Confira em www.pucrs.br/prac/pratoespecial

o cardápio e a relação de restaurantes e lanchone-
tes que oferecem o Prato Especial aos alunos:

QUARTA-FEIRA – 15/6: Arroz, feijão, frango assado,
couve-flor à milanesa e saladas.
QUINTA-FEIRA – 16/6: Arroz, feijão, carne de panela,
batata à portuguesa e saladas.
SEXTA-FEIRA – 17/6: Arroz, feijão, hambúrguer de for-
no, cenoura refogada com molho de queijo e saladas.

Fique por Dentro
Os professores ANDRÉ SOUTO (Quí-

mica) e GILSON CUNHA (Biociências)
foram palestrantes no Simpósio Interna-
cional Vinho e Saúde, em Bento Gonçal-
ves. Souto falou sobre a concentração da
substância resveratrol nos vinhos brasi-
leiros e dos indícios de que seja respon-
sável pelos benefícios do vinho e pela
longevidade constatada em alguns orga-
nismos, como a mosca da fruta. Cunha
tratou da relação do resveratrol com a
longevidade e sobre o seu grande poten-
cial presente em alimentos e bebidas,
em benefício da saúde humana.

O professor LUIZ CARLOS SUSIN,
da Faculdade de Teologia, participou de
seminário promovido pela Conferência
dos Bispos do Brasil, em Brasília, sobre
biotecnologias aplicadas à vida huma-
na. No evento, dirigido a senadores, de-
putados e juristas, Susin atuou como
debatedor nas áreas de bioética e an-
tropologia teológica.

A professora LUCIANE MENEZES, regente
da Disciplina de Ortodontia I da Faculdade de
Odontologia, apresentou a pesquisa intitulada
Hypersensitivity to metals in Orthodontics, no
105º Congresso da Associação Americana de
Ortodontia, realizado em São Francisco, Cali-
fórnia (EUA).

O coordenador do Programa de Pós-Gra-
duação em Ciências Sociais, professor RICAR-
DO MARIANO, especializado na área de sociolo-
gia da religião, ministrou curso sobre o campo
religioso brasileiro às lideranças eclesiásticas
da diocese de Passo Fundo.

A professora ELIZABETH TORRESINI, do cur-
so de História, foi palestrante na atividade de
encerramento do 12º Seminário Nacional de Li-
teratura e História: O Centenário de Erico Veris-
simo e a História do Rio Grande do Sul, promo-
vido pelas Faculdades Porto-Alegrenses. Falou
sobre Modernidade e exercício da Medicina em
Olhai os lírios do campo, de Erico Verissimo.
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Se você quer esclarecer alguma dúvida ou sugerir um tema para o Superdicas,
entre em contato pelo ramal 4338 ou pucrsnoticias@pucrs.br

Economizar água
potável é essencial

Aágua é condição essencial de vida e
um recurso que faz parte do patri-
mônio do planeta. Nos seres huma-

nos e na Terra ela é o elemento presente em
maior quantidade. Entretanto, apenas 2,5%
da água encontrada é doce, ou seja, própria
para o consumo, sendo que 0,007% é de fá-
cil acesso. O seu mau uso, poluição e des-
perdício podem trazer problemas futuros irre-
versíveis. A professora Rosane Bauer, da Fa-
culdade de Arquitetura e Urbanismo, afirma
que a água no Brasil é superutilizada, de
maneira errada. Um exemplo disso é a utili-
zação de água potável nos vasos sanitários.
A professora aponta algumas sugestões de
alternativas para a economia de água nas
residências e edifícios:

Recolhimento de água da chuva por meio de
cisternas. Pode ser utilizada nas descargas
dos vasos sanitários ou no jardim;

Exposição sobre
sinagogas

No dia 15/6, será aberta a expo-
sição Em um novo espírito – as si-
nagogas de Alfred Jacoby. A visita-
ção, na Praça de Exposições e Even-
tos do prédio 9, vai até 30/6. São
apresentados painéis e maquetes
com os projetos arquitetônicos e fo-
tografias das sete sinagogas cons-
truídas na Alemanha a partir de
1988 pelo arquiteto Jacoby. A expo-
sição é do Museu Alemão de Arqui-
tetura, de Frankfurt. A programação,
realizada pela Faculdade de Arquite-
tura e Urbanismo, Consulado Geral
da Alemanha em Porto Alegre e Ins-
tituto Goethe, inclui a palestra A
memória como dever moral, com o
escritor Moacyr Scliar, no dia 16/6,
às 20h. Também haverá, no dia 23/
6, às 20h, o show de música klez-
mer, do Zemer Trio (Argentina). Am-
bos serão realizados no Instituto Go-
ethe (Rua 24 de Outubro, 112).

Mídia e terror
O Programa de Pós-Graduação em Comuni-

cação promove debate, no dia 16/6, às 17h,
com o lançamento do livro Mídia e terror: co-
municação e violência política, do professor
Jacques Wainberg, pela Editora Paulus. O deba-
te conta com a presença do professor Antonio
Hohlfeldt e do jornalista Jurandir Soares. A ati-
vidade, que é aberta à comunidade, ocorre na
sala 305 do prédio 7.

Ciências Sociais
Aplicadas

O Ministério da Educação publicou a porta-
ria nº 1575 reconhecendo o programa de cursos
superiores de formação específica na área de
Ciências Sociais Aplicadas, pelo prazo de cinco
anos, ministrado pela PUCRS nos períodos no-
turno e diurno. O prazo de reconhecimento
abrange os cursos seqüenciais de formação
específica que vierem a ser criados pela Insti-
tuição na área do conhecimento do Programa.

Filme O homem
que copiava

No dia 21/6, às
18h30min, será exi-
bido o filme O ho-
mem que copiava e,
às 20h30min, haverá
debate no Anfiteatro
Irmão José Otão (2º
andar do Hospital São
Lucas). Os debatedores
serão o diretor do filme,
Jorge Furtado, e o psica-
nalista Juarez Guedes Cruz. Entrada franca. O
homem que copiava se passa em Porto Alegre
nos dias de hoje. O personagem principal, An-
dré, é operador de fotocopiadora numa livraria
e papelaria. Busca uma forma de conseguir di-
nheiro para comprar um chambre de chenile e
salvar a vida de Sílvia, de quem ele gosta. O
debate é promovido pelo Centro de Estudos
de Psiquiatria Integrada e Associação dos
Médicos do HSL, com apoio da Faculdade de
Medicina.
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Uso de instalações hidráulicas, como torneiras
especiais que liberam a quantidade exata de
água correspondente a uma lavagem das mãos;

Reciclagem das chamadas águas cinzas,
provenientes das pias e chuveiros. Podem
ser reutilizadas com a instalação de filtros
caseiros.

É muito importante lembrar-se de tomar ati-
tudes preventivas e repassar dicas para amigos
e familiares. Selecionamos algumas sugestões:

Conserte os vazamentos o quanto antes;

Lave de uma só a vez a roupa acumulada.
Deixar as roupas de molho durante algum
tempo também ajuda;

Para regar o jardim, prefira mangueiras com
esguicho do tipo revólver, ou um regador. Du-

rante o verão, os períodos da manhã e da noi-
te reduzem a perda por evaporação. No inver-
no, regue o jardim em dias alternados, de
preferência pela manhã;

Para limpar o carro, prefira um balde com um
pano no lugar da mangueira;

Ao ensaboar-se, escovar os dentes ou fazer a
barba procure não deixar a torneira aberta,
apenas na hora do enxágüe;

Para limpar a calçada, use uma vassoura
para tirar a sujeira mais grossa. Se quiser,
depois jogue um pouco de água com um
balde. A água pode ser reaproveitada
da chuva ou do tanque. Lavar a
calçada sem fechar a torneira
pode consumir até quatro
litros de água por
minuto.

Foto: Ana Luz



 Informações e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br.

DIA EVENTO INFORMAÇÕES

15

16

17

21

20

Especialização em processo matrimonial canônico

Curso: O papel do professor no desenvolvimento da
auto-estima do aluno
Especialização em cinesioterapia avançada

Curso: Administração de Conflitos na Empresa

Especialização em Metodologia de Pesquisa Social

Curso de Microscopia eletrônica
Curso: Investigando e manejando os transtornos
mentais e comportamentais
Exibição do filme A carne é fraca
Curso: Gestão do relacionamento com o cliente – call
center
Palestra: Política agrícola, reforma agrária e
movimentos sociais
Mestrado e Doutorado em Filosofia

3º Encontro de naturalistas e biólogos formados pela
PUCRS (Enabio)
Palestra: Psicologia e espiritualidade do Projeto Duas
Asas
Palestra: Conversando sobre álcool e drogas do
projeto Conversando com eles
Mestrado em Economia do Desenvolvimento

Curso: Projeto e execução de instalações hidráulicas
prediais
Mestrado em Teologia

Mestrado em engenharia e tecnologia de materiais

Curso: Introdução à assessoria jurídica popular
Primeiro encontro de ex-residentes de cirurgia-geral
do HSL
Cursos ATC/Famecos – Flash avançado
Curso: Direito ambiental I

Curso: Cosmetologia avançada
Curso: Intervenção motora lúdica inclusiva
5º Curso de Inverno de Bioética
Ciclo de conferências Projetos de filosofia

Curso: Gastronomia espanhola
Mestrado em engenharia elétrica

Curso: Gastronomia provençal

Curso: Filosofia e psicanálise

Último dia de inscrições. As aulas começam em julho. Promoção: Faculdade de Teologia. Informações e
inscrições: 3320-3572, www.pucrs.br/fateo/pos ou teologia-pg@pucrs.br.
Início às 14h. Promoção: Fundação Ir. José Otão. Informações e inscrições: prédio 2, 3336-5857,
www.fijo.com.br ou cursos@fijo.com.br.
Inscrições abertas até 30/6. As aulas começam em agosto. Promoção: Faculdade de Enfermagem,
Nutrição e Fisioterapia. Informações e inscrições: www.pucrs.br/faenfi/pos/cinesioterapia, prédio 12A, 8º
andar ou 3320-3647.
Inscrições abertas. As aulas começam em 27/6, a partir das 19h. Promoção: Fundação Ir. José Otão.
Informações e inscrições: prédio 2, 3336-5857, www.fijo.com.br ou cursos@fijo.com.br.
Inscrições abertas até 27/7. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Faculdade de
Filosofia e Ciências Humanas. Informações e inscrições: prédio 5, sala 206, 3320-3681,
csociais-pg@pucrs.br ou www.pucrs.br/pgcs.
Início às 18h. Promoção: Faculdade de Engenharia. Informações: 3320-3500, ramal 4490.
Início às 13h30min. Promoção: Faculdade de Nutrição, Enfermagem e Fisioterapia. 

Início às 17h45min. Local: miniauditório (sala 241 / C) do Campus Zona Norte. Evento aberto à comunidade.
Início às 19h. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 

Início às 19h30min. Local: prédio 11, 10º andar, sala 1035. O evento é aberto ao público.

Inscrições abertas até 30/6. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Faculdade de Filosofia
e Ciências Humanas. Informações: 3320-3554 ou 3320-3500, ramal 4575. Inscrições: www.pucrs.br/pgfilosofia.
Último dia para as reservas. O evento será realizado dia 18/6 a partir das 12h. Local: Cantina do Colégio
Champagnat. Informações: 3320-3545.
Início às 19h15min. Local: prédio 40, sala 401. Promoção: Centro de Pastoral. Informações: 3320-3576.

Início às 11h30min. Palestrante: professora Margareth Oliveira. Local: prédio 50, sala 413. Promoção:
Programa Vida com Qualidade.
Inscrições abertas até 30/11. Promoção: Pós em Economia. Informações e inscrições: www.pucrs.br/uni/
poa/face/ppge.
Inscrições abertas. As aulas começam em 1º/7, a partir das 19h. Promoção: Faculdade de Engenharia. 

Inscrições abertas até 11/7. Promoção: Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Teologia.
Informações e inscrições: 3320-3572, www.pucrs.br/fateo/pos ou teologia-pg@pucrs.br.
Inscrições abertas até 8/7. Promoção: Faculdade de Engenharia. Informações e inscrições: prédio 30, sala
152, bloco D, 3320-3500, ramal 4059 ou www.pucrs.br/feng/pos/stricto/pgetema.
Início às 8h30min. Promoção: Faculdade de Direito. 
Início às 9h. Na ocasião, será realizada a conferência O cirurgião e as células tronco, ministrada pelo
médico Jefferson Braga Silva. Informações: 3336-4233 ou medicina@pucrs.br.
Início às 12h. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 28/6. Promoção: Fundação Ir. José Otão. Informações e
inscrições: prédio 2, 3336-5857, www.fijo.com.br ou cursos@fijo.com.br.
Inscrições abertas. As aulas começam em 2/7. Promoção: Faculdade de Farmácia. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 4/7. Promoção: Fac. de Educação Física e Ciências do Desporto. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 4/7. Promoção: Faculdade de Biociências. 
Início às 16h. Tema: Eticidade e sensibilidade em Feuerbach. Palestrante: professor Draiton Gonzaga de
Souza. Local: prédio 50, sala 214. Promoção: Pós-Graduação em Filosofia da Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas. Entrada franca.
Início às 19h. Promoção: Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. 
Inscrições abertas até 8/7. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. Informações
e inscrições: 3320-3540 ou www.pucrs.br/feng/pos.
Inscrições abertas. As aulas começam em 11/7, a partir das 19h. Promoção: Faculdade de Nutrição,
Enfermagem e Fisioterapia. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 19/7, a partir das 19h30min. Promoção: Programa de
Pós-Graduação da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 
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Entre em contato com a Redação pelo

3320-3500, ramais 4338 e 4446, fax 3320-3603

ou e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.
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acesse www.pucrs.br/imprensa.Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história
Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral

As virtudes não são alcançadas
sem esforço. Os defeitos

não são corrigidos sem luta.

Marcelino Champagnat
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