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É hoje! Forró do Rala Rola!
Tão dizendo que, se o Lula quer mais tempo de TV, devia fazer
aliança com o Chaves. Rarará!
Buemba! Buemba! Macaco
Simão Urgente! O esculhambador-geral da República! Oba!
Hoje é São João! Olha este convite direto de Salvador: «Arraiá
das Mariposas Andantes. Forró
Pesado. Participação especial:
Mulher Perereca». E perereca
pula fogueira?
E a Dilma proibiu o forró pé
de Serra. Agora só pode o forró
pé de Dilma! E eu vou ralar o
bucho até arriar a fivela! E a

Polícia Federal prendeu tanta
quadrilha que só falta o pinhão,
a pinga e a paçoca.
Aliás, se depender de
quadrilha, vai ter festa junina o
ano inteiro. Em vez de fogueira,
Cachoeira. E em Natal tem um
forró pra terceira idade chamado Forró da Pêia Mole! E tudo
o que a terceira idade quer é
comer sal, torresmo e mulher.
Aliás, tudo o que a terceira idade quer é não estar na

Cursos & Concursos
LICITAÇÕES – Nos dias 26 e
27/6, a Fundação Universidade
Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec) fará o curso
Licitações, pregões e cotações
eletrônicas. As inscrições
podem ser feitas no site www.
fundatec.org.br.
ABRH-RS – A Associação Brasileira de Recursos Humanos,
seccional Rio Grande do Sul realizará, no dia 28/6, das 8h30min
às 17h30min, o curso Competências Interpessoais. Local: Rua
dos Andradas, 1234, sala 1802.
Site www.abrhrs.org.br.
GESTÃO – No dia 29/6, a Perda
Zero realizará o curso Gestão
por Indicadores e Metas. Informações adicionais através do e-mail eventos@perdazero.com.
br ou pelos telefones 3026.7211.
ENSINO – No dia 30/6, das
8h às 16h, acontece o curso
de difusão Tópicos atuais de
fisiologia humana e saúde, no
Instituto de Biociências (IB) da
USP. Ele é gratuito e voltado
para professores de Biologia do
Ensino Médio. Local: Rua do
Matão, travessa 14, número 321,
Cidade Universitária, em São
Paulo. Site www.sites.google.
com/site/uspfisiologia.

terceira idade. Rarará! E o traje
é camisa xadrez de sanfoneiro
de puteiro! Rarará!
Turco-circuito em Sampa!
Esta é a foto da semana: Lula,
Haddad e Maluf! Aliança do
Lula com o Maluf não é aliança,
é algema. Rarará! O Lula achou
o Maluf antes da Interpol! E
tão dizendo que, se o Lula quer
mais tempo de TV, devia fazer
aliança com o Chaves!
E diz que o Lula vai na Ana

osni.machado@jornaldocomercio.com.br

APIMEC-SUL – A Associação
dos Profissionais e Analistas do
Mercado de Capitais da Região
Sul (Apimec-Sul) está com as
inscrições abertas para o curso
de reciclagem para o Programa
de Qualificação Operacional
para Certificação Profissional
Anbima. As aulas serão realizadas no período de 26/6 a 14/8.
Informações na rua General
Câmara, 243, no 3°andar, em
Porto Alegre. E-mail apimecsul@apimecsul.com.br. Tel.:
3224 3121.

as inscrições para o Programa
Capes/FCT, que tem como objetivo apoiar projetos conjuntos
de pesquisa e cooperação científica das instituições de ensino
superior do Brasil e de Portugal
que promovam a formação em
nível de pós-graduação (doutorado sanduíche e pós-doutorado) e o aperfeiçoamento de
docentes e pesquisadores. As
inscrições vão até o dia 20/7.
Informações através do e-mail
ciep@fundaplub.org.br e pelo
Site www.fundaplub.org.br.

INFORMÁTICA – Cursos de
Informática direcionados à
terceira idade. As turmas serão
compostas com quatro alunos
ou através de cursos individuais, com Sandra Dannenhauer.
Tel.: 3331.4282.

FEEVALE – A Universidade
Feevale realizará, de 17 a 27/10,
o Inovamundi, um programa
de estímulo à inovação e à produção do conhecimento, que
busca disseminar os saberes
científicos, tecnológicos e inovadores, a partir de uma visão
criativa e sistêmica. Local: nos
campi I (avenida Maurício Cardoso, 510) e II (ERS-239, 2755)
da Feevale, em Novo Hamburgo. Tel.: (51) 3586.8956.

ENDOMARKETING – Nos dias
3 e 4/7, será realizado o curso
de Endomarketing Inteligente:
Conceito, Processo e Prática.
Local: avenida Dom Pedro II,
861, em Porto Alegre. As inscrições podem ser feitas através
do telefone 3023.2020 ou pelo
e-mail curso@santodecasa.net.
Site www.endomarketinginteligente.com.br.
PORTUGAL – Estão abertas

SOFTWARE – No dia 26/6
será realizado o Panorama
Especial Softsul apresentando o
Workshop Melhoria de Processos de Software com o objetivo
de apresentar o Projeto MPS.
BR. Site www.softsul.org.br.

Maria Braga ensinar a receita de
frango à Maluf: primeiro você
rouba o frango, depois faz como
você quiser mesmo!
E o Maluf nunca mentiu:
«Eu não tenho dinheiro no exterior». E não tem mesmo. Porque
o dinheiro não é dele, é NOSSO!
Rarará! E como disse um amigo
no meu Twitter: quem é o vice
do Haddad? ERA UNDINA!
Rarará!
E tô adorando «Avenida Brasil»! Novela barraco! UFC das
nove! Ultimate Barraco Fighting!
E a Nina parece a Noiva-Cadáver. E a Carminha dando piti
parece Carrie, a Estranha! E se
a Suelen viesse numa carroça,
a gente começava a chupar pelo

burro! Rarará!
E em Manaus tem um forró
chamado Gemido da Cabrita. E
em Itaitinga, no Ceará: O Fungado da Jiboia! E em Contagem,
Minas, tem um forró superanimado: Forró do Rala Rola! Mas
animado mesmo é o do Bar
do Ceará, em São Bernardo do
Campo: Forró da Mulher Feia!
E animado mesmo é no interior de Pernambuco: Forró do
Rogério Bomba. E, por último,
no Maranhão, tem um forró de
fim de noite chamado Derrubando e Comendo Logo! Deve ser do
Sarney! Rarará!
Nóis sofre, mas nóis goza!
Que eu vou pingar o meu
colírio alucinógeno!

Diversas
WORKSHOP – No dia 27/6, das
9h às 12h45min, a Pucrs irá sediar o Workshop Prêmio Finep
2012, evento no qual serão expostos os objetivos e benefícios
do Prêmio Finep de Inovação.
Local: prédio 32, da Pucrs, na
avenida Ipiranga, 6681. E-mail
pmsantos@finep.org.br.
ESPECIALIZAÇÃO – A Escola
Superior de Saúde Unisinos
– Mãe de Deus oferece três
cursos de Especialização. Em
Porto Alegre, Enfermagem
Hospitalista e Gestão de Risco
e Segurança Hospitalar; e, em
São Leopoldo, Nutrição Clínica.
Site escolasuperiordesaude.
unisinos.br.
PALESTRA – No dia 27/6, às
16h, o Projeto Mulher e Saúde
da Radimagem promoverá a
palestra Tabagismo - doença
que tem tratamento com o

pneumologista Luiz Carlos
Corrêa da Silva. Local: avenida
Cristóvão Colombo, 1691, em
Porto Alegre. Tel.: 2125.0505.
JORNADA – O Instituto de Cardiologia - Fundação Universitária de Cardiologia promoverá
nos dias 12 e 13/7 a IX Jornada
de Enfermagem. Local:
avenida Princesa Isabel,
370, em Porto Alegre. Tel.:
32303630.
CINEMA – Nas três primeiras
semanas de julho, a Sala Redenção – Cinema Universitário
dedica sua programação a um
dos períodos mais ricos em
influências da cinematografia
mundial: o expressionismo alemão. Período: de 2 a 20/7, na
rua Engenheiro Luiz Englert,
s/n., Campus da Ufrgs. A entrada será gratuita. Site www.
salaredencao.com.

O futuro está em suas mãos.
Faça a escolha certa.
Pós-graduação / MBA
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