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Doação de Sangue

Afuncionária Adriana Cabral, do Curso
de Ciências Aeronáuticas, solicita

doação de sangue para realização de um
transplante de fígado em Joecy Ismar
Silveira. As pessoas dispostas a doar po-
dem procurar o Banco de Sangue da San-
ta Casa de Misericórdia, na Rua Profes-
sor Annes Dias, 285 (com estacionamen-
to), de segunda a sexta-feira, das 7h às
18h30min e, nos sábados, das 7h às 13h.
Os doadores podem entrar em contato
com Adriana pelo telefone 3320-3542.

Prêmio de Odontologia

OSindicato Nacional das Empresas de
Odontologia de Grupo promove o

Prêmio Sinog de Odontologia 2002 diri-
gido a cirurgiões-dentistas e acadêmicos
do último semestre. Inscrições e envio
dos trabalhos até 28/9. Os trabalhos ven-
cedores em cada categoria receberão R$
5 mil e um consultório odontológico, com-

posto de equipamento, cadeira, refletor e
unidade auxiliar. Regulamento e informa-
ções: www.sinog.com.br/premio.htm
ou sinog@sinog.com.br.

Torneio esportivo

Dentro da Semana da Solidariedade,
promovida pelo Projeto Solidarieda-

de, será realizado o Torneio Esportivo So-
lidariedade nos dias 11 e 18/5. As ins-
crições podem ser feitas até 8/5 nos
centros acadêmicos, na ADPPUCRS e
AFPUCRS. Informações: Pró-Reitoria de
Assuntos Comunitários, 3320-3508.

Estudar na Alemanha

Orepresentante oficial do Serviço Ale-
mão de Intercâmbio Acadêmico, Göz

Kaufmann, fará palestra sobre bolsas de
estudo na Alemanha para estudantes de
graduação e pós-graduação.  A palestra
é aberta ao público e será no dia
6/5, às 14h, no prédio 1, sala 301. In-
formações no Pós-Graduação em Filoso-
fia pelo telefone 3320-3554.

Batismo, crisma e
primeira comunhão

OCentro de Pastoral está com inscri-
ções abertas para curso de prepara-

ção destinado a alunos e funcionários inte-
ressados em fazer batismo, crisma e pri-
meira comunhão. O prazo encerra-se em
15/5. Mais informações no Centro de Pas-
toral, prédio 17, sala 101, 3320-3576, ra-
mal 4027 e pastoral@pucrs.br.
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PUCRS debate software livre

Hospital São Lucas
inaugura novo
ambulatório

OServiço de Ginecologia e Obstetrí-
cia do Hospital São Lucas da PUCRS
inaugurou, no dia 30/4, ambulató-

rio para o tratamento da endometriose. A
doença, que atinge cerca de 5% a 10% das
mulheres em idade fértil, consiste na pre-
sença de endométrio (camada interna do
útero renovada mensalmente pela mens-
truação) em locais fora do útero. O ambu-
latório agenda consultas para pacientes de
convênios, do Sistema Único de Saúde e
particulares. O atendimento ocorre somente
às quintas-feiras, das 14h às 18h, na sala
317. Informações: (51) 3320- 3354.

APUCRS e a Sociedade Brasileira de Computação promovem o 3º Workshop
sobre Software Livre, nos dias 2 e 3/5. O evento é realizado em sessões
paralelas ao Fórum Internacional de Software Livre, também sediado na

Universidade. O workshop reúne professores, alunos e pesquisadores do país e
do exterior voltados à discussão e divulgação do tema nos diversos segmentos
da sociedade. Os participantes apresentarão pesquisas sobre o assunto. O Fó-
rum é organizado pelo governo do Estado em parceria com prefeituras munici-
pais, empresas e instituições. Informações: www.cpad.pucrs.br/wsl2002.

Programa Geron
realiza curso para

terceira idade

APró-Reitoria de Assuntos Comuni-
tários, por meio do Programa Ge-
ron, em parceria com a Faculdade

de Educação Física e Ciências do Desporto,
promove no dia 7/5 o ciclo de atividades fí-
sicas Corpo Movimento. A programação irá
até 5/7. O curso é direcionado para pessoas
com mais de 50 anos, integrantes da Uni-
versidade da Totalidade, visando a populari-
zar a prática de exercícios físicos nessa fai-
xa etária. A  carga horária é de 34 horas.
As inscrições se encerram em 10/5. As au-
las serão realizadas nas terças e sextas-fei-
ras das 15h15min às 17h. Informações na
Pró-Reitoria de Extensão,
3320-3506.

Direito
promove congresso

internacional

Os Desafios Contemporâneos dos Di-
reitos Fundamentais Sociais esta-
rão sendo debatidos em Congres-

so Internacional promovido pela Faculda-
de de Direito, de 6 a 9/5, no teatro do
prédio 40. O evento reunirá palestrantes
do Brasil e de países como Portugal, Espa-
nha, Alemanha e Estados Unidos. Parale-
lamente aos painéis serão realizadas ofici-
nas temáticas. As inscrições podem ser
feitas na Pró-Reitoria de Extensão, prédio
40, sala 201. Informações e inscrições:
3320-3680 e proex@pucrs.br.
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Universidade lança Plano Estratégico

O Reitor Norberto Rauch convida toda a comunidade acadêmica para o

lançamento oficial do Plano Estratégico da PUCRS. O evento será realizado dia

10/5, às 18h30min, no teatro do prédio 40. A etapa prevê a execução de ações

e a implementação de estratégias que buscam alcançar os objetivos definidos

para a Instituição no período 2001 a 2010. O esforço estratégico será

concentrado em grandes áreas, relacionadas à oferta de cursos e serviços, à

atuação junto à comunidade, ao desenvolvimento de suas competências

internas e à gestão e desempenho institucional.



Com palestras do reitor da PUC-PR, Clemente Juliato, dos professores José
Roberto Gomes da Silva (PUC-RJ), Manoel Alves (Universidade Católica de
Brasília) e Pedro Demo (Universidade Nacional de Brasília), 140 dirigentes,
professores e funcionários da Universidade discutiram, em Bento Gonçalves,
no último final de semana, a identidade da instituição e aspectos de plane-
jamento e pedagogia.

O professor da Faculdade de Medicina e chefe do Serviço de Geriatria do
Hospital São Lucas, Emilio Moriguchi, recebeu o título de Fellow of the Ame-
rican Heart Association, concedido pela American Heart Association. Morigu-
chi também foi o primeiro brasileiro a participar como convidado estrangeiro
do congresso da Japanese Circulation Society, realizado em abril, no Japão.

O trabalho Estudos preliminares para a otimização da formulação de hidró-
xido de alumínio 6,2% G em suspensão, de autoria da acadêmica Patrícia
Gomes, da Faculdade de Farmácia, recebeu destaque no 13º Salão de Inicia-
ção Científica promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa da UFRGS. O estudo
foi orientado pela professora Marlise Araújo dos Santos.

O seminarista Marcos Miguel Valaski, aluno da Faculdade de Teologia, foi
ordenado diácono em 28/4 na Igreja Santo Antônio de Órleans, em Curitiba.

Destacados com verbete na Enciclopédia de Filosofia Logos (Lisboa) e no
Dicionário Bibliográfico de Autores Brasileiros, do Senado Federal, os profes-
sores  Ernildo Stein e Urbano Zilles mereceram um capítulo de 20 páginas no
volume 4 da História da Filosofia no Brasil, de autoria de Jorge Jaime, publi-
cado pela editora Vozes.

A diretora da Faculdade de Letras, Helenita Franco, apresentou a comunica-
ção Manuscritos de poesia/romance: publicar ou não publicar? no 6º Con-
gresso da Brazilian Studies Association em Atlanta (EUA) e também coorde-
nou a mesa Memórias e discursos de mulheres. A professora pesquisa a pro-
dução literária de Patrícia Bins. O trabalho apresentado nos EUA analisa uma
obra inédita da escritora.
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VIVA BEM

uma doença do sangue
caracterizada pela di-
minuição dos glóbu-

los vermelhos. Ela dificulta que o sangue cumpra a sua função de
levar oxigênio e nutrientes para todos os órgãos do corpo. As causas
mais freqüentes são a verminose, infecção crônica do intestino, ma-
lária e principalmente a comida pobre em ferro. Outras vezes, a
anemia é causada por problemas hereditários, em que há alteração
genética na produção de hemoglobina.

Anemia

FIQUE POR DENTRO

AGENDA

Fonte: Proad/GRH/Sesmt

Palestra Normas de redação de textos científi-
cos, com o professor Nelson Spector. Promoção:
Programa de Pós-Graduação (PPG) em Clínica Mé-
dica. Às 8h15min, 3º andar do HSL. Público-alvo:
alunos de pós-graduação. Entrada franca.

Início do curso de extensão A Obra de Carl Gus-
tav Yung: Introdução, promovido pela Faculda-
de de Psicologia. Inscrições na sala 201 do prédio
40. Informações: 3320-3506 e proex@pucrs.br.

Oficina Nutrição e Saúde, com a nutricionista
Nerli da Fonseca. Promoção: Programa Geron. Para
pessoas acima de 50 anos. Às 15h, na sala 401
do prédio 40. Entrada franca.

Início do curso de extensão A Entrevista Moti-
vacional e suas Aplicações na Dependência
Química, promovido pela Faculdade de Psicolo-
gia. Inscrições na sala 201 do prédio 40. Infor-
mações: 3320-3506 e proex@pucrs.br.

Chá com Ciência sobre Esquizofrenia com o pro-
fessor Diogo Lara. Às 17h35min, sala 141, prédio
12C. Promoção: Ceab. Entrada franca.

Seminário do PPG em Zoologia sobre Filogenia
de borboletas: agite antes de usar, com a pes-
quisadora Carla Penz, do Milwaukee Public Mu-
seum (EUA). Às 11h, sala 141 do prédio 12C.
Entrada franca.

Inscrições abertas para o curso de extensão Co-
municação e Paradigmas Metodológicos, com
o professor Roberto Ramos. Promoção: Famecos.
Início: 8/5. Matrículas na sala 201 do pré-
dio 40. Informações: 3320-3506 e
proex@pucrs.br.

Inscrições abertas para o III Simpósio
Internacional de Qualidade Ambiental.
Paralelamente ocorre o Colóquio Franco-
Brasileiro sobre Resíduos Industriais e Ur-
banos – Efluentes Líquidos – Ar. Matrículas
e informações: Office Marketing, 3226-3111
e officemarketing@officemarketing.com.br.

Exposição do artista plástico André da Costa no
Espaço Cultural, saguão do prédio 16.

Último dia de inscrição para bolsas de trabalho
e pesquisa no Canadá, promovidas pelo Centro
de Pesquisas para o Desenvolvimento Internacio-
nal. Informações: 3320-3660, aaii@pucrs.br e
http://www.idrc.ca/lacro/becas/becas01-02.html.

Torneio Início de Basquetebol com equipes uni-
versitárias, de clubes e de associações. Organiza-
ção: Faculdade de Educação Física e Ciências do
Desporto. Às 14h, no ginásio do prédio 80.

Início das atividades de extensão Oficinas Expe-
rimentais de Cinema e Adobe Photoshop Bá-
sico, promovidas pela Famecos. Inscrições até
6/5 na sala 201 do prédio 40. Informações:
3320-3506 e proex@pucrs.br.

Início do curso Licitação e sua aplicação, pro-
movido pela Fijo. Inscrições no prédio 2. Informa-
ções: 3336-5857

Reunião Científica do Instituto de Pesquisas Bio-
médicas (IPB) sobre Atividade do fator VIII e
mutações nos genes do fator V e protrombi-
na como fatores de risco para tromboses,
com a mestranda Terezinha Munhoz. Às 11h45min,
no IPB, 2º andar do  HSL. Entrada franca.

Inscrições abertas para o curso de especialização
em Diagnóstico Psicológico, promovido pelo PPG
em Psicologia. Matrículas na sala 919 do prédio
11. Informações: 3320-3633, psicologia-
pg@pucrs.br e www.pucrs.br/psipos.

Palestra Sexualidade, com a professora Eva Cha-
gas. Promoção: Programa Vida com Qualidade.
Às 11h30min, na sala 301 do prédio 1. Entrada
franca.
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Em geral se baseia na causa da anemia. Quando o problema é falta de
ferro, vitamina B12 ou ácido fólico, basta suplementar esses elementos
na dieta ou com comprimidos.

TRATAMENTO

É feito por meio de exame de sangue tanto
na contagem dos glóbulos vermelhos como
na dosagem de hemoglobina. O exame de
fezes e de urina também detecta se há per-
da de sangue pelo intestino ou pelos rins.

DIAGNÓSTICO
Palidez, cansaço, falta de ar,
desânimo, memória fraca,
sonolência e menor resistên-
cia a infecções são os princi-
pais. Alguns pacientes apre-
sentam perda de apetite.

SINTOMAS
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É

Consumir alimentos ricos em ferro, como carne, fígado, peixe, frango e gema de ovo.
Grãos: soja, feijão, lentilha, ervilha e grão-de-bico. Verduras: agrião, acelga, almei-
rão, brócolis, escarola, couve, espinafre, mostarda, salsa e rúcula. Legumes: pepino,
pimentão, berinjela, jiló, abobrinha, chuchu e cenoura.

PREVENÇÃO
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