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A HousingAnywhere, plataforma 
on-line de busca e oferta de aloja-
mentos de curta duração ao redor 
do mundo, fechou uma parceria 
com a empresa de hospedagem 
Casa do Campus, localizada na 
Avenida Ipiranga, a apenas 150 
metros da PUCRS. São vários tipos 
de quartos para alunos, num total 
de 54 acomodações, com valores 
acessíveis. Alunos, professores e 
funcionários da Universidade po-
dem cadastrar-se na plataforma 
usando seu e-mail @pucrs ou @
acad, sendo dispensados da ve-
rificação do quarto/apartamento 
que desejam alugar para estu-
dantes estrangeiros. Em alguns 
minutos, a oferta estará no site 
www.housinganywhere.com para 
todo o mundo. Segundo o aluno 
de Ciências Aeronáuticas e em-
baixador da HousingAnywhere, 
Danilo Fiorotto, a cada semestre, 
entre 50 e 60 alunos estrangei-
ros chegam à PUCRS, seja para 
estudar ou para fazer estágio. 
Colômbia, Uruguai, Argentina, 
México, Estados Unidos, França, 
Alemanha, Inglaterra, Espanha, 
Japão, Suécia, Irlanda e Angola 
são algumas das nacionalidades. 
Os estudantes permanecem em 
média seis meses.

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Inova-
ção e Desenvolvimento (Propesq) 
realizou a Autoavaliação das 
Estruturas de Pesquisa da PUCRS. 
De forma inédita, estimou o grau 
de excelência acadêmica e de 
inovação de centros e institutos. 
Treze deles foram considerados 
de referência no País e no exterior. 
Participaram do processo uma co-
missão interna (professores Ave-
lino Zorzo, Eduardo Eizirik, Elea ni 
da Costa, Emil Sobottka, Izete 
Bagolin e Marcus Jones) e outra 
externa (Lívio Amaral e Márcio de 
Castro Silva Filho, ambos da Ca-
pes, e Álvaro Prata, do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inova-
ção). A ideia é que a autoavaliação 
se realize a cada quatro anos.

Você sabia?

#ficaadica 
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26 DE NOVEMBRO – 
1º Seminário GDUCC/RS
Auditório do prédio 11, às 9h30min. 
Inscrições gratuitas na secretaria 
da Faculdade de Direito (8º andar). 
Podem participar estudantes e 
servidores de segurança pública. No 
local, haverá palestras sobre a relação 
de diálogo entre a comunidade, 
Universidade e cárcere. Informações: 
3320-3634.

30 DE NOVEMBRO –
Cine Comentado
Prédio 40, auditório 202, às 
14h30min. Apresentação do filme 
Duplex. Público: a partir dos 55  
anos. Promoção: Programa de  
Pós-Graduação em Serviço Social.

1º DE DEZEMBRO –
Premiação do Torneio 
Empreendedor
Global Tecnopuc, prédio 97, às 19h. 
Contará com a presença da diretora 
de empreendedorismo do Facebook 
América Latina, Camila Fusco. Camila 
estará na PUCRS para prestigiar a 
premiação, além de palestrar sobre 
o tema Facebook para negócios. 
O evento é gratuito e aberto ao 
público. Ao todo, 40 projetos 
participaram desta edição do Torneio 
Empreendedor, que teve duração 
de três meses, focando em temas 
como modelagem de negócio, design 
thinking e oficinas de pitch.

1º E 8 DE DEZEMBRO – 
Feira Agroecológica
Das 11h às 19h. No dia 1º será em 
frente ao Tecnopuc, prédio 99 A, e 
no dia 8, ao lado da Biblioteca, na 
rua de pedra. Lá, os consumidores 

podem encontrar hortaliças, sucos, 
pães, bolos, doces, café e erva-mate, 
entre outros produtos. Todos os 
comerciantes possuem certificação 
de produção orgânica. Leve sua 
ecobag e aproveite.

3 DE DEZEMBRO –  
Encontro com a  
Administração Superior
Teatro do prédio 40, às 17h30min. 
Aberto à comunidade acadêmica.

3 E 4 DE DEZEMBRO – 
1º Seminário Temático 30 anos 
de democracia no Brasil: 
padrões e tendências
Auditório do prédio 5. Inscrições no 
local. Pesquisadores apresentarão 
reflexões realizadas a partir das 
linhas de investigação do Centro 
Brasileiro de Pesquisas em 
Democracia (CBPD): movimentos 
sociais, partidos políticos e 
democracia; identidade, política 
externa e fronteiras; entre 
outros. Evento gratuito e válido 
como atividade complementar. 
Informações: cbpd@pucrs.br.  
Acesse a programação 
em www.facebook.com/
events/895459257217500. 
 
8 E 9 DE DEZEMBRO – 
Workshop Internacional Culturas  
da Inovação – Edição Alemanha 
Auditório térreo do prédio 40, a 
partir das 10h. O evento falará sobre 
Bioeconomia e Tecnologias do Meio 
Ambiente e Saúde, com Cluster 
Medical Valley. Inscrições em  
www.facebook.com/tecnopuc. 
Promoção: Tecnopuc e NAGI. 
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Fone: 3353-4446 ou ramal 4446
Site: www.pucrs.br/mundopucrs
E-mail: mundopucrs@pucrs.br
Fan page: www.facebook.com/  
                    mundopucrs

Fale com a gente
napauta



O Museu de Ciências e Tecnologia (MCT) foi selecionado em 2º lugar, den-
tre 20 propostas, para participar da feira Museum Connections, em Paris, 
nos dias 20 e 21 de janeiro de 2016. Ao todo, 98 propostas foram encami-
nhadas para o Ministério da Cultura, via edital Conexão Cultura Brasil #ne-
gócios. Serão 10 empreendedores e representantes de empreendimentos 
brasileiros ligados à cadeia produtiva de museus e 10 representantes de 
museus brasileiros que apresentaram trabalhos na área de expografia, 
museografia, tecnologia. O MCT irá apresentar o portfólio de exposições 

produzidas e montadas, com materiais 
de divulgação e comunicação. A Museum 
Connections é uma feira internacional que 
ocorre anualmente durante dois dias e 
reú ne profissionais de diversas áreas liga-
das à museologia, gestão de museus, sus-
tentabilidade e empreendedorismo vol-
tado para a cadeia produtiva de museus.

Esta é a última edição impressa da 
Mundo PUCRS em 2015. A publica-
ção volta a circular em 1º de março, 
mas continua com posts e novida-

des diárias em www.facebook.com/
mundopucrs. Desejamos a todos 
um Natal de muita paz e um novo 
ano de esperança.

Museum Connections

Em novembro, a PUCRS assinou convênio com a Universidade Minuto 
de Deus, de Bogotá. O foco inicial da parceria será na área de desenvolvi-
mento social, devido à experiência das ações do Parque Científico de Ino-
vação Social da universidade colombiana, uma das de maior sucesso em 
inovação social na América Latina. O Diretor Acadêmico do Parque, Daniel 
Rocha Jimenez, já visitou a PUCRS e reuniu-se com o coordenador da 
Coordenadoria de Desenvolvimento Social (Codes), Wilson Marchionatti. 
Inicialmente a PUCRS atuará em duas frentes: na Pró-Reitora de Extensão 
e Assuntos Comunitários e no Tecnopuc, com troca de experiências em 
gestão de ambiente de inovação. “Os estudantes são o foco da atuação 
junto à sociedade”, comenta o Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e Desen-
volvimento (Propesq), Jorge Audy. A Uniminuto é a maior universidade 
colombiana em número de alunos, com mais de 110 mil estudantes, sen-
do aproximadamente metade em ensino presencial e metade a distância, 
atuando em todo o país.

Desenvolvimento social

FOTO: REPRODUÇÃO
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O norte-americano Yahsiel Torres, 

22 anos, veio de Orlando (EUA) para 

a capital gaúcha em janeiro de 2015 

e, na primeira semana, já visitou a 

PUCRS. Incialmente, estudaria na Fa-

culdade de Engenharia até julho, mas 

prolongou sua estada por mais um 

semestre. Visitou São Paulo, Rio de Ja-

neiro, Salvador, Florianópolis e Foz de 

Iguaçu. “Posso dizer que Porto Alegre 

é definitivamente mais organizada e 

eficiente”, elogia. Gosta de caminhar 

pela Redenção e de tomar chimar-

rão com os amigos no Gasômetro.

• Buffet livre – “A concepção de 
buffet existe nos Estados Unidos, 
mas aqui estão em todas as esqui-
nas, às vezes cinco restaurantes na 
mesma rua”.

• Cultura – “Gosto como a cultura 
do Sul é forte. É muito fácil identi-
ficar os gaúchos em outras partes 
do Brasil pelo sotaque e pelo chi-
marrão”.

• Português – “Cheguei sabendo 
um pouco de português. No en-
tanto, eu dominava espanhol, já 
que meus avós são de Porto Rico. 
Existem palavras iguais nos dois 
idiomas, mas com significados 
completamente diferentes. No 
início recebi alguns olhares estra-
nhos devido às minhas escolhas de 
palavras”.

Mundo aforaporaí

MUNDO PUCRS • PÁGINA 3

O diplomado em Engenharia de Controle e 
Automação e mestrando em Ciência da Com-

putação Felipe Melz é o vencedor do Prêmio 
Santander Empreendedorismo. Ele repre-
sentou a PUCRS com o projeto Alientronics, 
um sistema de monitoramento para pneus. 
A distinção foi entregue em 19 de novembro, 

em São Paulo. Melz foi também vencedor do 
Startup Garagem 2014 e do Torneio Empreen-

dedor 2013, promovidos pela Universidade.

Prêmio Santander Empreendedorismo
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Aos 74 anos, Zenon Correa dos San-
tos, o seu Zenon, trabalha na PUCRS 
há 22. Ele participou do início da jar-
dinagem no Campus e é responsável 
por grande parte das lindas orquídeas 
espalhadas em diversas árvores, assim 
como por muitas das flores e plantas. 
Para fazer as mudas pegarem, explica, 
“não podem ser amarradas com plás-
tico, mas com um pedaço de pano”. 
Conta que em um dia plantou 50 mu-
das de estaca de odontonema (planta 
de flores vermelhas). “Muda de estaca 
se faz na época da dormência, quando 
as folhas caem no inverno. Em setem-
bro, começam a brotar. É preciso fazer 

um corte na gema do 
galho e plantar primeiro 
num vaso”, ensina. O con-
tato com a natureza vem 
da infância. Dos oito aos 35 
anos, trabalhou na lavoura, 
com gado, porco, galinha. 
Antes de integrar o quadro da 
Universidade, atuou por 16 anos em 
uma fábrica de bebidas, cuidava da bi-
blioteca ambulante e resolveu come-
çar a plantar flores. A experiência deu 
certo e mostrou que tinha uma gran-
de habilidade. Assim que começou a 
jardinagem na PUCRS, fez um curso 
com a arquiteta responsável na época 

Eu sou: jardineiro, amigo dos 
amigos e uma pessoa que gosta 
das coisas certas.

Acredito: na verdade, 
na minha religião e em mim.

Eu admiro: 
as pessoas que lutam pela vida.

Melhor lembrança: quando 
trabalhava na lavoura e cuidava dos 
animais, na zona rural de Viamão. 

Um lugar: Viamão, toda a cidade. 
É difícil de sair dali, adoro.

Durante a minha vida aprendi: 
como lidar com as pessoas e como 
viver. Esse mundo foi uma escola.

Experiência marcante: 
a vida, aprendi muito.

Já visitei: Florianópolis. Conheço 
quase todas as praias. Quando minha 
velhinha era viva, passávamos semanas 
lá. Eu ia pescar com meu cunhado na 
Barra da Lagoa, na Lagoa do Peri, em 
Joaquina.

Não gosto de: 
ver as pessoas beberem demais. 

Meu esporte é: já joguei bastante 
bola, bocha e minissinuca. 

Pessoas que me influenciaram: 
meu sogro foi mais que um pai para 
mim, fez eu melhorar minha carreira 
de vida. Meu pai faleceu com 45 anos 
e eu criei dois irmãos, tinha 18 anos. 

Tenho saudades: dos velhos 
tempos de fora, na lavoura.

Se eu fosse um personagem: 
seria um cantor gauchesco, como 
Gildo de Freitas e Porca Véia. Tenho 
mais de 50 CDs na pen drive. 

Recomendo: 
respeitar para ser respeitado.

Se eu fosse um filme eu seria: 
de aventura.

A trilha musical da minha vida teria: 
música gaúcha.

Coisas simples que me fazem feliz: 

ter amigos em volta.

As melhores coisas da vida são: 
não ficar só dentro de casa, passear, 
conversar, ouvir música. Chego em 
casa e coloco meus CDs.

Quando não estou 
trabalhando, gosto de: 
passear, ir para 
uma lanchonete conversar.

Momento mais marcante 
na trajetória PUCRS: 
o começo da jardinagem 
e seu desenvolvimento.

Se eu não trabalhasse 
na SSO eu seria: assador.

Meu talento é: 
jardinagem e assar carne.

Planos futuros: 
ficar em casa eu não vou. 
Vou arrumar algumas coisas para fazer, 
mas sem horário. Estou aposentado há 
17 anos, mas continuo trabalhando. 
Fico enquanto quiserem. 

FOTO: CAM

ILA CUNHAConhecimento
que vem da terra
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e outro no Jardim Botânico. Viúvo há 
cinco anos, seu Zenon foi casado por 
41, tem dois filhos e uma filha, todos 
adultos. Gosta de passear e ir a bailes 
para dançar com a companheira.

Autorretrato

Zenon Correa 

 dos Santos 



Significado do Natal
Happy hours, amigos-secreto, busca por presentes ideais, 
resoluções para o novo ano. Entre tantos compromissos e 
festas que dezembro traz, é importante lembrar o verdadeiro 
significado do Natal. “É receber em nós a sabedoria de Deus 
como nossa. Não é só o nascer de Deus para este mundo, 
mas dentro do homem novo, dentro de nós”, lembra padre 
Pedro Alberto Kunrath, professor da Faculdade de Teologia. 

Contra toda tentação sentimental e “consumística” que 
torna o Natal uma festa dos presentes e das decorações 
luminosas, com verniz de generosidade e emoção, diz padre 
Pedro, deve-se opor uma fé sólida. “A fé deve iluminar cada 
instante desta história santificada: Deus veio a nós e hoje 
essa presença não deve ser buscada em um lugar, mas nos 
atos, na vida, no comportamento.”

Falta pouco para virar a última folha do calendário, para o 
encerramento do ano letivo, para as férias de verão, para 
a época de reunir família e amigos, para confraternizar e 
agradecer. Dezembro será cheio de ações de Natal pelo 
Campus. Se ainda estiver pela PUCRS, agende-se, pois 
tem música, decoração da árvore, futebol, jantar, entrega 
de presentes e até encontro das crianças com o Papai 
Noel.

Tempo 
de celebrar

Noite Feliz
Tudo começou naquela noite, em 
uma cidadezinha da Áustria, Ober-
dorff, próxima a Salzburgo, no Tirol. 
O jovem sacerdote teve a ideia de 
verificar como estava o velho órgão 
de sua igreja. Joseph Mohr se fez 
pálido e seus olhos azuis entriste-
ceram ao perceber que os pedais 
não funcionaram. Por mais que os 
comprimisse, apenas ar saía dos 
foles. Era dia de Natal, os aldeões 
estavam acostumados a celebrar 
com música, que evocava a singele-
za da manjedoura. “O que será do 
meu povo quando chegar a hora da 
Missa do Galo que irei celebrar?”, perguntou-se.

Ao cair da tarde, quando o sol já se escondia entre os 
picos nevados, começou a escrever. Imaginou como teria 
sido aquela noite, 19 séculos atrás, em que a Mãe Santíssima 
embalava seu filho. Tomou da caneta e do papel, dobrou-se, 
e sentiu uma inspiração inusitada. Foi como se uma mão 
divina tivesse pousado na sua. “Noite Feliz! Noite de Paz...”. 
Seis estrofes. Singelas. Com palavras suaves. Pediu então ao 
amigo Franz Gruber que compusesse algo inspirador.

Quando os aldeões chegaram, Mohr deu um sinal a Gru-
ber. Enquanto um tocava o violão e cantava, o outro fazia o 
contracanto. O coro entrava no estribilho. “Noite Feliz! Noite 
de Paz!”. Nasceu Jesus. As pessoas começaram a murmurar a 
melodia. Nascia a mais extraordinária música de Natal e que 
se perpetuaria através da história, pelos tempos afora.

PROGRAMAÇÃO DE FIM DE ANO

Data Evento Local Horário

30/11 Jornada Preparatória Igreja Cristo 
Mestre 11h30min

2/12 Espetáculo do Coral  
e Orquestra

Escadaria 
do 41 18h10min

2/12

Mundo da Criança  
(para filhos de 

professores e técnicos 
administrativos. Retirada 
dos convites até 27/11 
no prédio 40, sala 201)

Centro  
de Eventos 18h40min

4/12

20º Grenal Solidário 
(inscrições mediante 

doação de 1Kg de 
alimento não perecível: 

sócio até 27/11; não 
sócio de 30/11 a 03/12)

Estádio 
do Parque 
Esportivo

19h

11/12
Confraternização  
de final de ano da 

AFPUCRS e ADPPUCRS

Restaurante 
Palatus  

(por adesão)
20h

14/12
Montagem da Árvore 
de Natal (unidades e 
setores convidados)

Saguão  
do Salão  
de Atos

das 17h 
às 18h

14 e 
15/12

Entrega de presentes 
(técnicos  

administrativos, 
professores,  

jovem aprendiz, 
estagiários e coral)

Saguão  
do Salão  
de Atos

das 9h 
às 19h

16/12 Sobremesa Musical 
(coral e orquestra)

Átrio do 
prédio 9 12h30min

campus
VIDA NO
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Energizar
Mais de 200 pessoas prestigiaram a 5ª edição do En-
contro Energizar. Histórias de vida, narradas por seus 
protagonistas, emocionaram a plateia. Entre elas, três 
gerações da família Marchionatti, ligadas à educação 
marista; o médico e docente Ivan Antonello, que vê em 
sua neta a continuidade do aprendizado com os irmãos e 
professores; a técnica Nilza Figueiró, que concretizou o 
sonho de menina de trabalhar na PUCRS; a trajetória de 
mais de 40 anos na PUCRS do professor Antônio Carlos 
Jardim; e a constatação da docente Maria Martha Cam-
pos, citando Champagnat, de “dosar firmeza e doçura”. 
Essas memórias foram partilhadas com o público que, ao 
final, confraternizou no saguão do prédio 50.

Relatório Social
Está on-line a edição mais recente do Relatório Social 
PUCRS e Hospital São Lucas. O livro digital (www.pucrs.
br/relatoriosocial2014) traz informações sobre o que 
a Universidade e o HSL promovem em benefício dos 
alunos, dos funcionários e da sociedade. Cada capítulo 
é aberto por um personagem em relação direta com as 
duas instituições. Estudantes, professores, técnicos admi-
nistrativos e diplomados relatam experiências pessoais e 
profissionais. Entre os exemplos, está o de Késia Rocha. 
Como estudante de Enfermagem, ela participou do Pro-
grama de Educação Tutorial – PET/Redes Saúde Indígena. 
O Relatório Social resgata as atividades desenvolvidas nos 
campos do ensino, da pesquisa, da extensão, da saúde e 
da preservação ambiental.

Homenagem UNITV
No dia 2 de dezembro, às 17h, a UNITV faz uma home-
nagem à PUCRS, no anfiteatro Ir. José Otão. Serão agra-
ciados o médico nefrologista Domingos d’Avila, criador 
do Serviço de Nefrologia do Hospital São Lucas, onde 
exerceu a chefia entre 1973 e 2011; e o Torneio Empre-
endedor, uma das ações do Núcleo Empreendedor que 
objetiva despertar o espírito empreendedor e estimular 
essa cultura na Universidade, possibilitando aos alunos 
de diversas áreas acadêmicas colocar em prática os co-
nhecimentos adquiridos.

Benfeitora
Uma missa no dia 28 de novembro, às 10h, na Igreja Cris-
to Mestre, será a cerimônia de distinção de Carmen Fer-
rari como benfeitora da Província Marista do Rio Grande 
do Sul, em reconhecimento a sua relevante contribuição 
à missão marista. Após, às 12h, os convidados serão re-
cepcionados para um almoço, no Centro de Convivência 
para Professores, no prédio 22.

Destaque na Odonto 
A professora da Faculdade de Odontologia Maria Anto-
nia Zancanaro de Figueiredo recebeu, em cerimônia em 
São Paulo, a medalha e o diploma Dr. Luiz Cézar Pannain, 
na categoria Estomatologia, como uma das 
profissionais de Odontologia que 
mais se destacaram em 2014. 
A homenagem é reconhecida 
por todas as entidades da 
categoria como a maior 
honraria científica odonto-
lógica do Brasil. A entrega é 
realizada anualmente pelo 
Sindicato dos Odontologis-
tas do Estado de São Paulo.
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Sarau do Sabor
O lançamento pela PUCRS dos novos cursos de Escrita 
Criativa, Ciência e Inovação em Alimentos e Gastronomia, 
em 2016, foi comemorado com um Sarau do Sabor. O 
encontro, realizado no novo prédio do Global Tecnopuc, 
celebrou a criação do alimento, seu preparo e sua beleza 
através da literatura.

&Cia
Gente

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Hospitalidade
Foi um sucesso a Semana da Hospitalidade promovida 
pelos cursos de Gestão em Turismo e Tecnologia em Ho-
telaria da Face – Escola de Negócios. O evento promoveu 
um espaço para a troca de conhecimento e discussão 
dos alunos sobre temas como sustentabilidade e turismo 
gastronômico, entre outros, que proporcionaram a dis-

cussão e o debate. Entre os convidados, 
para falar sobre inovação e cria-

tividade, o jornalista e escritor 
Marcos Piangers (na foto, à es-

querda), da Rede Atlântida, 
do Grupo RBS, fez a palestra 
Uma espiada no futuro. A 
iniciativa foi beneficente e, 
como ingresso, 1kg de ali-

mento não perecível, doado 
aos moradores das ilhas do 

Guaíba atingidas pela enchente.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Balanço do ano

Dicas para economizar

Teoria do Marshmallow

“A safra foi muito boa no início do ano, mas, 
logo a seguir, o tempo não ajudou e houve 
reajustes de combustíveis e de energia 
elétrica”, contextualiza Meneghetti. Foi 
um ano difícil para governo e setor em-
presarial, que teve de dispensar mão 
de obra e conviver com aumento 
de custos. A alta do dólar impactou 
muito, pois 25% 
da indústria bra-
sileira, em média, 
consome produtos 
importados. Na 
área de eletrôni-
cos, por exemplo, 
chega a 80% o uso 
de peças de fora. 
Os reflexos da crise 
de 2015 foram visí-
veis, com aumento 
da inadimplência e 
do endividamento.

• Usar mais o dinheiro vivo, menos cartão ou 
cheque. Ao sentir mais o gasto, a pessoa 
tende a economizar.

• Comprar menos. Pesquisas mostram que o 
brasileiro reduziu as viagens e o lazer. 

• Ao invés de comprar itens para manuten-
ção de casa, pedir emprestado.

• Levar comida de casa para o trabalho. 
• Fazer reparos em casa, evitando pagar para 

alguém.
• Quitar os impostos à vista. Os descontos 

chegam a 10%, 20%. Nenhuma aplicação 
paga esse montante. A taxa Selic, que é o 
balizador dos rendimentos do mercado 
financeiro, está em 14,25% (1% ao mês). 

Uso do cartão 
   de crédito

Sempre deve ser pago 
o valor total (e não o 
mínimo) e na data da 

fatura. O melhor é usar 
o mínimo possível e ter 

apenas um cartão. Quem é 
cliente somente de um banco 

conta com vantagens como 
bônus e milhas e pode buscar 

atenção especial do gerente

Projeção para 2016
A economia brasileira deve ter queda de 1,5%. Neste ano, foi 
de 3%. A projeção é desanimadora, com aumento do desem-
prego, hoje em 9% ou 10%. O governo do Rio Grande do Sul 
já aprovou aumento de impostos. Como se organizar diante 
desse cenário? O melhor sempre é poupar. 

Meneghetti conta que nos anos 1960 foi feita uma pesquisa 
nos EUA pelo professor Walter Mischel com alunos do Ensino 
Fundamental, de 6/7 anos. Ele deixou as crianças em uma sala 
com um marshmallow. Se não comessem, como recompensa, 

ganhariam dois mais tarde. Os mesmos estudantes, já com 
16/17 anos, foram novamente procurados e subme-

tidos a testes. O grupo que uma década antes 
conseguiu aguardar (para ganhar o segundo 
doce) era mais confiante e tinha QI mais ele-
vado. Conclusão na área de finanças pessoais: 
o controle para evitar impulsos no consumo 
é genético.

Um percentual de 
85% das famílias 
brasileiras têm 
alguma espécie 
de dívida e 30% 
são impagáveis 

(superaram duas 
vezes os seus 
orçamentos).

Com ou sem crise econômica, o 
Natal não pode passar em branco. 
Mas como fazer para comprar 
presentes, programar a ceia e 
ainda reservar um pouco para 
os impostos? Mesmo com o 13º 
salário, que garante renda extra 
para o trabalhador com carteira 
assinada, é difícil ter dinheiro de 

sobra. Em pesquisas realizadas no 
País, 90% dos entrevistados disse-
ram que usam a gratificação para 
pagar contas, informa o professor 
Alfredo Meneghetti Neto, da Face 
– Escola de Negócios. Especialista 
em finanças pessoais, dá dicas de 
como cumprir as contas do mês e 
construir sonhos.

#Comodriblaracrise
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Aquele 
momento 
do ano que 
tudo vai pro 
TCC

Quase formandos! 
Deixaremos nossa 
marca na PUCRS!

Foto enviada 
pelo Instagram 

por Frei Malone 
Rodrigues, aluno 

de Filosofia

Faltam 311 dias e 7.476 horas 
para o nosso grande dia!

Foto enviada em junho por Tatiane Teichmann, 
aluna de Enfermagem, no Instagram

Foto enviada via 
Instagram por Jalize 
Pereira, aluna da 
Pedagogia

Contagem regressiva

Envie suas fotos feitas na PUCRS para 

mundopucrs@pucrs.br ou pelo

www.facebook.com/mundopucrs.

Você também pode usar a 

#mundopucrs no Instagram.

Quer
participar?


