
PROJETO ACALANTO

MATiNê NO VEsTibuLAR
Auditório do prédio 9, às 14h
sábado – Sicko: SOS Saúde
Domingo – Quanto vale ou é por quilo?
EsTANDE PuCRs
Entre os prédios 5 e 16, das 12h às 18h
Cursos pré-vestibulares e imprensa 
MissA
Igreja Cristo Mestre, às 14h30min
NúCLEO ViDA uRgENTE
Saguão do prédio 8 

NOTÍCIAS

Intercâmbios na Cidade do Vaticano

Começa Encontro  
de Toxicologia Forense 
da América Latina

Pela primeira vez está sendo rea-
lizado no Brasil o Encontro Regional 
de Toxicologia Forense da América 
Latina. A atividade, em sua 5.ª edição, 
ocorre de 17 a 20/6 no prédio 40 da 
PUCRS. No primeiro dia há cursos e, 
nos seguintes, o congresso. Na pau-
ta de assuntos dos cursos, o perfil 
químico de drogas e validação de 
métodos em análises toxicológicas. 
As conferências e mesas-redondas 
com palestrantes de diversas partes 
do mundo abordarão temas como mo-
dificações post-mortem, intoxicações 
agudas por drogas sintéticas e identi-
ficação de substâncias em toxicologia 
analítica: fatos, falácias e falhas. In-
formações: www.pucrs.br/eventos/
toxicologiaforense. A promoção é do 
Instituto de Toxicologia e da Faculdade 
de Farmácia da PUCRS, da Associa-
ção Internacional de Toxicologistas 
Forenses e da Sociedade Brasileira de 
Toxicologia.

Campus ganha nova 
subestação de energia

A PUCRS iniciou a construção de 
uma subestação de energia elétrica de 
grande porte que alimentará todas as 
subsestações existentes no Campus. 
A obra, próxima a um dos estacio-
namentos do Hospital São Lucas e à 
passarela, está sendo feita pela Sie-
mens. Como o objetivo é o aumento da 
capacidade de suprimento, a potência 
dos transformadores será suficiente 
para prover de energia o Campus pe-
las próximas décadas. O sistema em 
anel – conectado a outras três subes-
tações de Porto Alegre e desenvolvido 
em parceria com a CEEE – aumentará 
ainda mais a confiabilidade do supri-
mento, reconhecido por sua qualida-
de. Em 2009, a soma dos períodos nos 
quais a Universidade ficou sem ener-
gia é inferior a 20 segundos. O novo 
sistema alimentará de forma integra-
da PUCRS, Hospital São Lucas, Parque 
Esportivo e as futuras instalações do 
Instituto do Cérebro. A previsão de 
desfrutar dos benefícios da obra está 
programada para o primeiro semestre 
de 2010.
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A PUCRS, por meio do Programa de Pós-Graduação 
em Teologia, assinou convênio com a Pontificia 
Università Lateranense (PUL), da Cidade do Va-

ticano. O acordo prevê intercâmbio de estudantes, do-
centes e pesquisadores, de publicações acadêmicas, a 

realização de projetos conjuntos de pesquisa, além de 
promoção de eventos científicos e culturais. O profes-
sor Agostino Montan, vice-decano do curso de Teologia 
da PUL, ministrará aulas no mestrado em Teologia da  
PUCRS entre 31/8 e 4/9.

Seminário debate inovação, 
universidade e relação com a sociedade
Nos dias 18 e 19/6, a Pró-Reitoria de Pesquisa 

e Pós-Graduação realiza o Seminário Inovação, 
Universidade e Relação com a Sociedade. Dire-

cionado a diretores, coordenadores e professores da  
PUCRS, o evento abordará temas como gestão da pesqui-
sa universitária, formação de recursos humanos e com-
promisso e responsabilidade social. Entre os palestrantes 

internacionais convidados, estão o professor Francisco 
López Segrera (Universidade Politécnica da Cataluña) e 
as professoras Renée Ben-Israel (Yissum – Companhia 
de Transferência Tecnológica da Universidade Hebraica 
de Jerusalém) e Isabel Baptista (Universidade Católica 
Portuguesa). Informações: www.pucrs.br/eventos/ 
inovacao.

PUCRS realiza Vestibular de Inverno

Nos dias 20 e 21/6 (sábado e domingo), das 14h às 
18h, a Universidade realiza as provas do Vestibular 
de Inverno nos prédios 11, 12 e 50. São 2.766 ins-

critos disputando as 2.240 vagas em 31 opções de cursos. 
O resultado será divulgado no dia 24/6. Os três cursos mais 
procurados são Ciências Biológicas (5,28 candidatos por 
vaga), Jornalismo/manhã (2,85) e Psicologia/noite (2,58). 
Os vestibulandos podem ir testando seus conhecimentos 
com as Provas Interativas de Língua Portuguesa, Literatura 
Brasileira, Matemática, História, Biologia, Química, Geogra-
fia, Física, Língua Inglesa e Língua Espanhola, com ques-
tões de vestibulares anteriores da Universidade. Elas estão 
disponíveis no site www.pucrs.br/provas. Para acolher os acompanhantes e 
familiares dos vestibulandos, a PUCRS oferece o Projeto Acalanto, um conjunto 
de atividades gratuitas realizadas pela Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários. 
Informações: Núcleo de Ingresso, pelo 3320-3557.

20 E 21 DE JuNhO 
Centro de Convivência (saguão do prédio 9), das 
12h às 18h
Estande de Informações sobre Créditos e Benefícios
Estande Diplomados
Estande do Centro de Atenção Psicossocial
Estande Setor Financeiro
Jogos Matemáticos
Oficina de Dobraduras
Farmácia Universitária
sALA DE iNTERNET
Laboratório de Informática do prédio 9

Fotos: Divulgação



anote

2     |     PUCRS NOTÍCIAS Nº 302 • 17 A 23 De jUNhO De 2009

Prêmio literário 
para universitários

Estão abertas as inscrições para o Prê-
mio Literário CIEE/CADE, promovido pelo 
Centro de Integração Empresa-Escola e o 
Conselho Administrativo de Defesa Econô-
mica. Com o objetivo de estimular o gosto 
pela leitura e redação entre estudantes de 
graduação, o tema do concurso é Sham Li-
tigation – o abuso do direito de ação. Os 
três primeiros colocados receberão uma 
medalha, um diploma e uma premiação 
em dinheiro, sendo R$ 6 mil para o primeiro 
colocado; R$ 4 mil para o segundo, e R$ 3 
mil para o terceiro. As inscrições podem ser 
feitas até o dia 30/10. Informações no site 
www.ciee.org.br.

Currículo  
e entrevista 
profissional

A Faculdade de Psicologia realiza, nos dias 25 
e 27/6, o curso Acerte no currículo e na entrevista 
e facilite sua colocação profissional, com a psi-
cóloga e coordenadora de Gestão de Pessoas do 
Hospital São Lucas Maria Rita Montano Coelho. O 
encontro do dia 25 será das 19h às 22h e o de 
sábado, 27, das 9h às 12h, no prédio 40. As inscri-
ções podem ser feitas na Pró-Reitoria de Extensão 
(sala 201 do prédio 40). Informações pelo telefone 
3320-3680.

Farmácia: 
Conversando  
com Diplomados

No dia 18/6 a Faculdade de Farmá-
cia realiza mais uma edição do Programa 
Conversando com Diplomados. Na ocasião, 
Maria Elisa Ribeiro Duarte, da EMS Gené-
ricos, falará sobre As diversas faces do 
farmacêutico: você conhece todas?. A pa-
lestra ocorre às 19h30min na sala 406 do 
prédio 12. A entrada é franca. Informações: 
3320-3512.

Educação para a paz
No dia 20/6 o Laboratório de Atividades Múlti-

plas da Faculdade de Educação realiza a ofi-
cina Educação para a paz, ministrada pelas 

educadoras Carla Corrêa, Daisy Casagranda, Tatiana 
Hossein, Vanessa Silva e Sheila Bueno. A atividade 
ocorre das 9h às 12h na sala 217 do prédio 15. Inscri-

ções gratuitas pelo telefone 3320-3500, ramal 4768. 
De 22 a 26/6, no saguão do segundo andar do prédio 
15, haverá uma mostra de trabalhos (jogos, ativida-
des, entre outros) realizados por alunos do curso de 
Pedagogia em uma pesquisa de campo em escolas 
regulares.

Semana Acadêmica do Pós em Filosofia
De 22 a 26/6 ocorre a 3.ª Semana Acadêmica do 

Programa de Pós-Graduação em Filosofia, com 
entrada franca. Interessados em receber certi-

ficado devem se inscrever pelo e-mail filosofia-pg@
pucrs.br e doar 2 litros de leite longa vida. Informa-
ções: 3320-3554. Confira a programação no quadro:

DATA EVENTO hORáRiO E LOCAL

22/6 Palestra Nos limites da razão: sobre o conceito  
de Filosofia em Kant, com Prof. Christian Hamm (UFSM)

10h – auditório do 9.º andar  
do prédio 50 

24/6 Apresentação do filme La Jetée. Debatedor:  
Prof. Ricardo Timm de Souza.

19h30min – auditório térreo  
do prédio 5

22 a 26/6 Comunicações Das 14h às 18h – salas 609/610  
do prédio 50

Fórum Internacional Software Livre
O maior e mais antigo evento de tecnologia do 

País, o Fórum Internacional Software Livre 
(fisl), terá sua 10.ª edição realizada no Centro 

de eventos da PUCRS, de 24 a 27/6. A expectativa do 
evento é reunir mais de oito mil pessoas nos quatro 
dias de evento, que terá como foco o debate sobre a 
liberdade do conhecimento e a liberdade na internet. 
Dentre as atrações haverá palestras, oficinas, mos-
tra de soluções e negócios livres, festival de cultura 
livre e arena de programação livre. Paralelamente 
ocorrerá o 1.º Festival Internacional de Robótica Livre. 
Dentre os palestrantes previstos estão Richard Stall-
man (foto), fundador do Movimento Software Livre, 
do Projeto GNU e da Free Software Foundation; John 
“Maddog” Hall, presidente fundador da Linux Interna-
cional, e Sascha Meinrath, diretor e analista da New 

Foto: Jared/Marlboro College

American Foundation que participou da coordenação 
da área de TI da campanha e do plano de governo do 
atual presidente dos EUA, Barack Obama. Inscrições e 
informações: http://fisl.softwarelivre.org.

Acompanhe a PUCRS na imprensa
No site www.pucrs.br/imprensa é possível 

acompanhar diariamente as notícias da Uni-
versidade e o que é veiculado em jornais, 

revistas, rádios, emissoras de televisão e internet 
(link Clipping Digital). Os veículos de comunicação da 
PUCRS também estão disponíveis on-line, em ver-
sões atuais e anteriores. O boletim semanal PUCRS 
Notícias pode ser acessado no endereço www.pucrs.
br/boletim e a revista PUCRS Informação no www.
pucrs.br/revista.
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Quem tem crianças e adolescentes 
em casa se preocupa com o uso 
excessivo do celular. A primeira 

pergunta a fazer é sobre a necessidade 
do aparelho. Se ele está sendo usado 
para promover uma sensação de segu-
rança, liberdade e autonomia e facilitar 
a organização de atividades diárias, 
não há problema. No entanto, quando 
são verificados excessos que interferem 
na produtividade na escola, na qualida-
de de interação com a família e amigos, 
então os pais devem prestar atenção e 
até procurar ajuda. 

O telefone por si só não desenca-
deia problemas de relacionamento ou 
dificuldades de comportamento. Pode 
potencializar características de perso-

Se você quer esclarecer alguma dúvida ou sugerir um tema para o Superdicas, entre em contato pelo ramal 4446 ou pucrsnoticias@pucrs.br.

nalidade. Se por um lado auxilia na realização 
de mais de uma tarefa ao mesmo tempo e faz 
o jovem se sentir mais seguro e independen-
te; por outro, pode interferir na sua capacida-
de de coordenação e planejamento.

ORiENTAçõEs* 
 Ao dar o celular para seu filho, esta-

beleça regras. É sempre importante trabalhar 
com eles a noção de tempo e de prioridades 
de uso. 

 Falar em locais públicos ou próximos a 
pessoas estranhas, além de não ser seguro, 
pode significar falta de educação.

 Uma ótima opção é comprar celular de 
cartão (pré-pago), pois, além de o gasto ser 
monitorado, o filho aprende a ter noção de 
custo e prioridades de uso.

superdicas

Fo
nt

e:
 P

sic
ólo

ga
 F

ab
ian

a 
Ve

rza
, m

es
tre

 em
 P

sic
olo

gia
 S

oc
ial

 p
ela

 P
UC

RS

A PUCRS foi sede da reunião mensal do Conse-
lho de Cidadãos Honorários da Cidade de Porto Alegre 
(CCHPA), que congrega personalidades homenagea-
das pela Câmara Municipal e pelo município com 
títulos honoríficos. Reunidos no restaurante Panora-
ma, os conselheiros foram recepcionados pelo Reitor 
JOAQuiM CLOTET e assessores, e depois tiveram a 
oportunidade de conhecer melhor a Universidade. O 
objetivo do Conselho é assessorar a Câmara e opinar 
sobre as questões da cidade. Depois de visitarem o 
Campus, o presidente do CCHPA, Carlos Alberto Pippi 
da Motta, afirmou que “a PUCRS é uma das grandes 
riquezas de Porto Alegre e do Estado”.

A coordenadora de Avaliação da PUCRS, MA-
RiON CREuTZbERg, foi convidada pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação, para 
compor a equipe de um projeto de meta-avaliação 

de processos avaliativos do Sistema Nacional de 
Avaliação do Ensino Superior. Esta ação tem como 
foco o acompanhamento da qualidade das políticas 
públicas de avaliação implementadas, como forma de 
subsidiar as decisões da Comissão Técnica de Acom-
panhamento da Avaliação, da Comissão Nacional de 
Avaliação da Educação Superior e do próprio Inep.

O restaurante Panorama, localizado no prédio 41 
do Campus Central, conquistou o título de melhor bufê 
livre da Capital, no 2.º Prêmio Sabores do Sul, conce-
dido pela revista de mesmo nome. O chef Lori Paulo, 
que comanda o bufê, também foi agraciado como o 
melhor chef de Porto Alegre. O bufê é formado por oito 
ilhas gastronômicas e oferece mais de 115 pratos, 
desde massas a comidas caseiras, passando pelo 
sushi e saladas. O Panorama tem 400 lugares, am-
biente climatizado e funciona de segunda a sábado.

Mesmo com o frio intenso de junho, o público com-
pareceu em massa à sexta edição do Gre-Nal Feminino, 
no Estádio Universitário, para torcer pelas jogadoras-
alunas. O placar do jogo, promovido pela Faculdade 
de Educação Física e Ciências do Desporto, foi de 2x2. 
O professor DANiEL KRusE, coordenador do evento, 
anuncia que a próxima partida será em outubro.

A PUCRS recebeu a visita do assistente de chance-
laria do Ministério das Relações Exteriores, Ricardo Ar-
genta, que veio conhecer os programas oferecidos pela 
Universidade aos alunos estrangeiros. Acompanhado 
pela professora Iára Claudio, da Pró-Reitoria de Assun-
tos Comunitários, conheceu a Central de Atendimento ao 
Aluno, no prédio 15, o Museu de Ciências e Tecnologia, a 
Biblioteca Central, o Tecnopuc e o Parque Esportivo.

Dois casos de sucesso da PUCRS foram apresenta-
dos na 9.ª Conferência Anpei de Inovação Tecnológica, 
realizada na Fiergs. Promovida pela Associação Nacional 
de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovado-
ras, teve como tema A inovação sustentando sua em-
presa e seu planeta. Os destaques da Universidade fo-
ram os Laboratórios Especializados em Eletro-Eletrônica 
Calibração e Ensaios (Labelo) e o CB-Solar, da Faculda-
de de Física. No encerramento do evento, grupo com 57 
empresários fez uma visita técnica ao Tecnopuc.

Celular: quando o uso é exagerado?

Foto: Sanja Gjenero/stock.XChNG

 Preste atenção na quan-
tidade de tempo gasto com o 
envio de mensagens de texto, 
jogos e acesso à internet via celular. O excesso pode causar depen-
dência e interferir nas demais atividades e no convívio social.

 Se o filho “desaparece” com o celular, não respondendo e não 
retornando às chamadas, ou telefona por qualquer motivo, é preciso 
dialogar e, se for o caso, buscar auxílio profissional.

* Constarão de um livro que será lançado este ano por vários 
autores, entre eles a psicóloga Fabiana Verza, sobre a relação entre 
adolescentes, família e as novas tecnologias. Em linguagem aces-
sível, terá como público-alvo os pais e a comunidade em geral. 

Confira na próxima edição da revista  
PuCRs informação (julho/agosto) uma reportagem 

sobre o uso do celular por adolescentes.

Foto: Divulgação
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Entre em contato com a Redação pelo fone 
3320-3500, r. 4338 e 4446, fax 3320-3603 

ou e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

DiA 17   QuARTA-FEiRA

DiA 18   QuiNTA-FEiRA

Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral
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Ciclo de Palestras O Pen-
samento Francês e a Cul-
tura brasileira. Dia 24/6. 
A contribuição educacional 
lasallista francesa no RS (Ir. 
Justo, Unilasalle); A contri-
buição marista no Brasil (Ir. 
Evilázio Teixeira, PUCRS); 
Surrealismo francês e cultura 
brasileira (Robert Ponge). Ho-
rário: 17h30min. Local: sala 
305 do prédio 8. Informações:  
3320-3676 .  Promoção :  
PUCRS, UFRGS, Unilasalle e 
Câmara do Livro.
inscrições prorrogadas para 
a Missão Porto Alegre – Vila 
Fátima 2009. Até 26/6. As 
atividades acontecem de 24 a 
30/7. Informações www.pucrs.
br/pastoral ou 3320-3576 ra-
mal 3552. Promoção: Centro 
de Pastoral e Solidariedade, 
por meio do Programa Univer-
sidade Missionária.
Avaliação de Disciplinas da 
graduação. Até 29/6. Disponí-
vel no portal PUCRS para pre-
enchimento de forma anônima 
e voluntária. Os professores 
podem participar acessando 
Central de Professores no site 
www.pucrs.br. Os alunos, em 
Central de Serviços para Alu-
nos, no mesmo site, no link In-
formações Acadêmico-Finan-
ceiras. O Campus Uruguaiana 
tem acesso pelo link direto na 
capa do site local.
Campanha do Agasalho. Até 
30/6. As doações podem ser 
entregues nas secretarias das 
unidades e no Centro de Pas-
toral e Solidariedade (sala 101 
do prédio 17 – Colégio Marista 
Champagnat). A ação integra 
o Projeto João-de-Barro – 
Construir para o amanhã, uma 
iniciativa da Rede Marista de 
Educação e Solidariedade em 
parceria com o Comitê de Ação 
Solidária, do governo do Esta-
do. Informações: 3320-3576 
ou pastoral@pucrs.br.

O boletim semanal PUCRS NOTÍCIAS é editado pela Assessoria de Comunicação Social da Universidade. Coordenadora da Assessoria: Ana Luisa Baseggio • editora executiva: Magda Achutti • edição: Ana Paula Acauan, 
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tenaro e Rafael Borges • Revisão: josé Renato Schmaedecke • Projeto gráfico: PenseDesign • Impressão: epecê-Gráfica • Para ficar por dentro das notícias diárias da Universidade, acesse www.pucrs.br/imprensa.
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último dia de inscrições para o Programa institucional de bolsas 
de iniciação Científica do CNPq (Pibic). Informações: Espaço de 
Iniciação Científica, no térreo do prédio 15, ou www.pucrs.br/prppg. 
Acessar os links Pesquisa e Editais.

sobremesa Musical. Com a Camerata da Orquestra Filarmônica da 
PUCRS. em homenagem aos 67 anos do curso de Física e ao Ano 
Internacional da Astronomia. Horário: 13h. Local: átrio do prédio 9. 
Informações: 3320-3582 e cultura-musical@pucrs.br. Promoção: 
Instituto de Cultura Musical.

Ciclo de Conferências (R)Evolução de Darwin. Tema: A evolução 
da memória. Ministrante: Iván Izquierdo. Horário: 18h30min. Local: 
anfiteatro do Museu de Ciências e Tecnologia (MCT). Inscrições gra-
tuitas no site www.pucrs.br/mct/evolucao. Informações no site ou 
pelo telefone 3320-3521. Promoção: MCT.

4.º Relendo a Literatura. Tema: Poemas de Álvaro de Campos. 
Ministrante: Marina de Oliveira (doutoranda em Letras). Horário: 
17h30min. Local: sala 223 do prédio 8. entrada franca. Inscrições 
e informações: relendoaliteratura@pucrs.br ou 3320-3500 ramal 
4615. Promoção: Centro de Referência para o Desenvolvimento da 
Linguagem da Faculdade de Letras.

DiA 19   sExTA-FEiRA

último dia de inscrições para o Programa de Re-
sidência Multiprofissional em saúde da Família 
e Comunidade – PREMus 2009. Serão escolhidos 
graduandos nas áreas de Enfermagem (cinco vagas), 
Farmácia (duas), Fisioterapia (duas), Nutrição (duas), 
Odontologia (quatro), Psicologia (duas) e Serviço Social 
(duas). As aulas começam em agosto. Informações e 
inscrições: www.pucrs.br/premus2009.

ECOsuL – 5° seminário sulbrasileiro de Meio 
Ambiente industrial. O seminário é um dos eventos 
paralelos à 12.ª Feira e Seminário de Saúde, Seguran-
ça do Trabalho e Emergência. Ministrantes: Roberto 
heemann e Cláudia Xavier (pesquisadores) e Betina 
Blochtein (diretora do Instituto do Meio Ambiente da 
PUCRS). Horário: 13h30min. Local: auditório 1 do 
prédio 41. Inscrições gratuitas. Informações: www.
prevensul.com.br.

SeminaPaper – seminários PET-inf. Tema: Técnicas de geração pro-
cedural aplicadas à criação de jogos digitais. Ministrante: Fernando 
Marson (doutorando em Ciência da Computação). Horário: 14h30min. 
Local: auditório 217 do prédio 32. entrada franca. Informações:  
3320-3558 ramal 8701 ou www.inf.pucrs.br/~petinf.  Promoção: PeT-Inf.

DiA 20   sábADO

Exame TOEFL. Exame de proficiência em língua inglesa na modalidade 
internet based test. Inscrições pelo www.ets.org. Informações no site ou 
pelo telefone 3320-3528. Promoção: Faculdade de Letras.

DiA 22   sEguNDA-FEiRA

último dia de inscrições para a 4.ª Mostra de Pesquisa da Pós- 
-graduação. Os alunos podem inscrever trabalhos relacionados à dis-
sertação ou tese, sob orientação de um professor. O evento ocorre de 10 
a 14/8, paralelamente ao 10.º Salão de Iniciação Científica. Informações 
e inscrições: www.pucrs.br/eventos/mostra. Promoção: Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação.

DiA 23   TERçA-FEiRA

Palestra som e sentido – O Poeta na sua própria voz. Tema: On the read 
(A Geração Beat). Horário: 18h45min. Local: sala 305 do prédio 8. Infor-
mações: 3320-3676. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Letras.

Projeto Física às seis e meia. Tema: A complexidade na natureza: 
caos e fractais. Ministrante: Profª Ana Maria Marques da Silva. Horá-
rio: 18h30min. Local: auditório do prédio 10. Promoção: Faculdade de 
Física. Válida como atividade complementar.

Palestra ibM Rational. Tema: IBM Rational Unified Process e Gerên-
cia de Requisitos. Ministrante: Luiz Callado (consultor rational para a 
América Latina). Horário: 19h30min. Local: auditório térreo do prédio 
32. Informações: 3320-3558. Promoção: Faculdade de Informática. 

O Duplo na Literatura – 200 Anos de Nicolai gogol & Edgar Allan 
Poe. Tema: O duplo na literatura de Dostoievski. Ministrante: Maria 
Luiza Remédios. horário: 17h30mim. Inscrições mediante doação 
de um livro de literatura. Local: 2.º andar do prédio 8. Informações: 
3320-3500 ramal 8280. Promoção: Núcleo de Estudos Sobre Imagi-
nário e Literatura da Faculdade de Letras.

Palestra no instituto de geriatria e gerontologia (igg). Tema: 
Fatores de risco para quedas em idosos. Ministrantes: Camila Bi-
tencourt Remor (enfermeira) e Cristina Gaviolli (fisioterapeuta). Ho-
rário: 11h. Local: 3.º andar do hospital São Lucas. entrada franca. 
Inscrições: 3336-8153. Vagas limitadas. Informações: igg@pucrs.br. 
Promoção: IGG.

‘‘ ’’
Em primeiro lugar, deveríamos avaliar nossa própria atitude para com os 

outros e verificar constantemente se estamos agindo bem. Antes de apontar o 
dedo para os outros, devemos apontá-lo para nós mesmos. Em segundo lugar, 

devemos estar preparados para reconhecer nossos erros e procurar corrigi-los.

Dalai Lama


