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` Grêmio



Argentino Barcos é o
novo atacante tricolor
O argentino Hernán Barcos
desembarcou em Porto Alegre na
manhã do sábado para assumir
no ataque gremista. Na chegada, o
jogador foi recepcionado por mais
de 200 torcedores, que se aglomeraram na saída do portão 5 do
aeroporto Salgado Filho para ver
o novo reforço tricolor. Na sala de
conferências do velho Olímpico,
Barcos recebeu a camisa 28 das
mãos do presidente Fábio Koff.
A negociação envolveu o
empréstimo de quatro jogadores
- Vilson, Léo Gago, Rondinelly e

Leandro. O Grêmio desembolsou
cerca de R$ 7 milhões na contratação. O Palmeiras receberá R$ 4
milhões e o centroavante ficará
com cerca de R$ 1,3 milhão como
pagamento da dívida referente
aos direitos de imagem. A LDU,
clube anterior do argentino, receberá R$ 1,5 milhão.
Na apresentação, Koff comentou sobre os três fatores principais
que possibilitaram a chegada de
Barcos ao Tricolor. “Desde o início
das negociações ele manifestou a
vontade de vir para o Grêmio, o

trouxemos também pela competência do Rui Costa (diretor executivo de futebol), que foi incansável
e sempre acreditou no negócio.
Por último, prometemos que faríamos uma equipe para chegar ao
tri campeonato da Libertadores”,
garantiu o mandatário.
O argentino não escondeu a
alegria pelo acerto e disse que a
responsabilidade não o assusta.
“Sempre falo que gosto de desafios como esse. Achei a proposta
interessante e fiquei com muita
vontade de vir para o time gaú-
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Atleta recebeu a camisa 28 das mãos de Fábio Koff

cho. Estou agradecido pela disposição do Grêmio para fazer um
acordo com o Palmeiras”, afirmou
Barcos. O novo atacante gremista
quer repetir as boas atuações que
o levaram à seleção argentina.
Neste domingo, foi a vez

da chegada do lateral-esquerdo
André Santos, que vem por empréstimo de um ano, mas pode
retornar antes ao Arsenal. Ainda
falta o acerto de alguns detalhes
para a sua inscrição junto à CBF e
à Conmebol.

José Simão não escreveu sua coluna hoje.

Cursos & Concursos
SENAC – A Faculdade Senac
Porto Alegre promoverá, no dia
19/2, seleção complementar
para o Vestibular de Verão 2013.
As inscrições estão abertas para
os cursos superiores de Tecnologia em Comércio Exterior,
Hotelaria, Marketing, Gestão
Financeira, Recursos Humanos, Redes de Computadores,
Produção Multimídia e bacharel
em Administração. Site: www.
senacrs.com.br/vestibular.
METODISTA – Estão abertas
as inscrições do Vestibular
Complementar de Verão 2013
do Centro Universitário Metodista, do IPA. A prova consiste
em uma redação e ocorrerá
no dia 19/2, das 19h30min às
21h30min, na rua Cel. Joaquim
Pedro Salgado, 80, em Porto
Alegre. As matrículas poderão
ser feitas até o dia 17/2 através
do site www.metodistadosul.
edu.br/vestibular.
FMP – As inscrições estão
abertas para o curso de pós-graduação em Direito da
Criança e do Adolescente da
Fundação Escola Superior do
Ministério Público (FMP). As
aulas iniciarão no dia 12/4.
Tel.: 3027.6565. Site: www.
fmp.com.br.

osni.machado@jornaldocomercio.com.br

CAIXA – A Personal Invest
promoverá o curso Gestão
financeira e fluxo de caixa nos
dias 19 e 21/2, das 19h às 22h,
ou no dia 20/2, das 9h às 16h.
Site: www.personalinvest.com.
br. Tel.: 3019.3183.
VESTIBULAR – A Faculdade
IDC está com agendamento de
provas para ingresso no curso
de graduação de Filosofia Bacharelado. O curso busca
oferecer uma visão integral
e profunda das questões que
envolvem o pensamento filosófico e seu movimento histórico.
Tel.: 3028.4888.
MESTRADO – O Programa de
Pós-graduação em Engenharia de Materiais e Processos
Sustentáveis (Ppgemps) da
Ulbra Canoas oferece vagas
para o mestrado profissional.
Os interessados podem fazer
as inscrições até o dia 20/2.
Site: www.ulbra.br/ppgemps.
E-mail: ppgemps@ulbra.br.
FRANCÊS – A Aliança Francesa de Porto Alegre está com
as matrículas abertas para os
cursos intensivos de fevereiro. A
matrícula pode ser feita na rua
Dr. Timóteo, 752. Tel.: 3222.6070.
Site: www.afpoa.com.br.

HARVARD – O Centro Informativo (Ciep), da Fundaplub,
comunica que as inscrições
para a Cátedra Capes/Universidade de Harvard foram
prorrogadas até o dia 18/2. O
programa seleciona professor
visitante sênior para atuar nos
Estados Unidos e tem como
objetivo aprofundar a cooperação acadêmica. E-mail: ciep@
fundaplub.org.br.
FOTOGRAFIA – A Universidade Feevale fará o Curso
de fotografia – básico ao
avançado, que está em sua
5ª edição, entre os dias 18/2 e
6/3. A capacitação ocorrerá
de segunda a sexta-feira, das
18h às 22h, no Campus II da
Instituição (ERS-239, 2755, em
Novo Hamburgo). Site: www.
feevale.br/cursoseeventos.
BRANDING – A Faculdade de
Comunicação Social da Pucrs
(Famecos) está com as inscrições abertas para os cursos de
especialização em Branding de
Conexão e Desenvolvimento de
Jogos Digitais. A atividade tem
o objetivo de implantar o desenvolvimento de pesquisas na
área publicitária. Site: www.
pucrs.br/educacaocontinuada.
Tel.: 3320.3727.

Diversas
HOTÉIS – A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis
do Rio Grande do Sul (ABIH-RS) está incentivando os seus
filiados a participar do 25º
Salão de Negócios Turísticos
Ugart/ Braztoa (União Gaúcha
dos Representantes e Operadores de Turismo do Rio Grande
do Sul e Associação Brasileira
de Operadores de Turismo).
A atividade está programada
para os dias 10 e 11/4, no Plaza
São Rafael Hotel. Site: www.
ugart.com.br.
APIMEC-SUL – A Associação
dos Profissionais e Analistas
do Mercado de Capitais da
Região Sul (Apimec-Sul) abre
as inscrições para cursos de
reciclagem para o Programa
de Qualificação Operacional
(PQO) do Instituto Educacional
BM&FBOVESPA e de preparação para Certificação CPA-20

da Anbima. As aulas serão realizadas de 6/3 a 16/4, das 18h
às 22h30, de segunda a sexta-feira. Inscrições e informações
na rua General Câmara, 243,
no 3º andar. Tel.: 3224. 3121.
E-mail: apimecsul@apimecsul.
com.br.
APRENDIZ – O Senac Comunidade Zona Norte está com
as inscrições abertas para os
cursos gratuitos de Aprendizagem em Comércio, Serviços
Administrativos, Serviços
de Supermercado e Serviços
Administrativos em Instituições da Saúde, oferecidos pelo
Programa Jovem Aprendiz. Os
interessados em participar devem ter um encaminhamento
da empresa que irá cotizá-lo e
realizar a matrícula na Escola,
na avenida do Forte, 77, no 3º
andar. As aulas iniciarão no
dia 11/3.

