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José Simão
Ueba! Sobrou pra Shakira!
E agradecemos a seleção brasileira e as quengas brasileiras. Por
deixarem os espanhóis de coxa bamba!
Buemba! Buemba! Macaco
Simão Urgente! O esculhambador-geral da República! Ordem e
Protesto! Hoje não tem política!
Ganhamos a Copa da Confudeurações!
Ei Espanha, Vai Pegar Piranha!
Grito de Guerra no Maracanã: “Ei
Espanha, Vai Pegar Piranha!”.
E sobrou pra Shakira! Todo
mundo só queria zoar com a
Shakira! Rolando no Facebook:

“LEK LEK LEK 3 X 0 LOCA LOCA
LOCA”!
E o Piqué sendo expulso?
Esse apanhou e dormiu no sofá!
E logo depois da expulsão do
Piqué, veio a notícia-bomba:
“Shakira aguarda Fred na sua
cobertura”. Rarará!
E o Fred fazendo gol deitado?
Ele deve fazer coisas incríveis
deitado, só faltava o gol.
E o Neymar? Brilhante! E o

David Luiz tirando a bola dentro
do gol? A Seleção da Ejaculação
Precoce: Neymar, um minuto,
GOL! Neymar, dois minutos,
GOL. Fred, um minuto, GOL!
E esta: “Manifestações continuam no entorno do Maracanã”.
Tô adorando essa nova palavra:
“entorno”. Agora temos o campo,
a arquibancada e o entorno!
E não aguento mais a Globo
cobrindo protesto por via aérea.

simão@uol.com.br

Tá me dando vertigem!
E aquela cabine da Globo?
O Ronalducho fala pra dentro, o
Galvão tá rouco e o Casão ninguém entende!
E a Espanha tirou o Mata e
botou o Jesus e não adiantou
nada. O Mata morreu.
E agradecemos a seleção brasileira e as quengas brasileiras.
Por deixarem os espanhóis de
coxa bamba! E os rancorosos de
plantão dizendo que a vitória foi
armada. Cegos de ódio! E a coisa
mais sensacional: o Brasil dando
olé justo na Espanha. Rarará!
E o Felipe Amassa? Como
disse o tuiteiro Wellington Moraes: “O Massa largou como o Sen-

na e deu azar como o Rubinho!”.
Rarará!
E eu sou tão fã da Shakira
que quando estive em Cartagena fui até Barranquilla, cidade
natal da diva. Em peregrinação!
Agora: #XakiraXatiada! Rarará!
É mole? É mole, mas sobe!
E o Feliciano na Marcha para
Jesus? Feliciano e Malafaia em
cima do trio elétrico. Então não
era trio, era o Bonde do Armário!
Rarará! Gaiola das Loucas! E o Malafaia é o Malafeio. Além de mala,
é feio pra caraca! Rarará! Feliciano
e Malafaia em O Bonde do Armário! Nóis sofre, mas nóis goza!
Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno!
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CURSOS E CONCURSOS

BOLSAS – A Embaixada do
Canadá informa que encontram-se abertas as inscrições para
estudos de graduação-sanduíche
no Canadá em 2014 por meio do
programa de bolsas de estudo Ciência sem Fronteiras. Site: www.
cienciasemfronteiras.gov.br.
APIMEC – A Associação dos
Analistas e Profissionais do
Mercado de Capitais da Região
Sul (Apimec-Sul), em parceria
com o Instituto Educacional
BM&FBovespa, recebe inscrições
para o Curso Análise Fundamentalista – Valuation. Local: rua General Câmara, 243, no 3°andar,
em Porto Alegre. Tel.: 3224.3121.
PUCRS – A Pucrs recebe as inscrições para o Processo Seletivo
Complementar de Inverno 2013 a
partir do dia 4/7. O procedimento
pode ser feito até o dia 15/7 pelo
site: www.pucrs.br/vestibular/
complementar. Tel.: 3320.3557.
SINDERGS – O Sindicato dos
Despachantes do Rio Grande do
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Sul (Sindergs), em parceria com
a Faculdade Senac, promoverá o
Curso para Despachante Imobiliário. Tel.: 3222.1044.
TRÂNSITO – A Univates oferece
curso de extensão de Formação
de Instrutores de Trânsito. As
aulas serão nas sextas-feiras e
nos sábados, com início no dia
2/8 e término no dia 20/12. Tel.:
(51) 3714.7000, ramal 5209.
UNIRITTER – O vestibular da
Uniritter terá nova edição de
inverno. A prova será no dia
7/7, às 10h, no campus Porto
Alegre e no campus Canoas. As
inscrições podem ser feitas pelo
site www.uniritter.edu.br.
ANALISTA – No dia 15/7, a
Associação Brasileira de Recursos
Humanos, seccional Rio Grande
do Sul (ABRH-RS), iniciará o curso
de Analista de Recrutamento e
Seleção. Local: Rua dos Andradas,
1234. Site www.abrhrs.com.br.
SENAC – O Senac Santa Cruz

Pós-graduação e Extensão em Direito
Conheça nossos cursos de Pós-graduação e
Extensão para este segundo semestre de 2013.
Matrículas abertas com 15% de desconto no mês

de julho.

Início em agosto. Informe-se!

do Sul está com as inscrições
abertas para o processo seletivo
das capacitações gratuitas oferecidas por meio do Programa
Jovem Aprendiz. Neste primeiro momento, os empresários
interessados em cotizar Jovens
Aprendizes podem se dirigir ao
Senac local e indicar candidatos
até o dia 2/7. Para empresas que
não têm jovens para indicar, o
Senac conta com um banco de
currículos. Tel.: (51) 3711.6460.
ESTÁGIO – Até o dia 30/7, a BRF
selecionará estudantes de mais
de 40 cursos para estágio. A
companhia mantém abertas as
inscrições para 165 vagas em cidades dos estados de Rio Grande
do Sul, Santa Catarina, Paraná,
São Paulo, Mato Grosso do Sul,
Mato Grosso, Minas Gerais e
Goiás. No estado do Rio Grande
do Sul, serão selecionados 22 estudantes das cidades de Lajeado,
Serafina Corrêa, Marau, Ijuí e Três
de Maio. Site: www.brf-br.com,
no link “Trabalhe Conosco”.
TOEFL – A Faculdade de Letras
da Pucrs (Fale) aplicará o exame
de proficiência de língua inglesa
Toefl, na modalidade Internet-based test, no dia 31/8. As
provas avaliam os conhecimentos de candidatos que querem
ingressar em universidades e
centros de estudos em países de
língua inglesa. Site: www.ets.
org/toefl. Tel.: 3320.3528.

DIVERSAS

CONTÁBEIS – O 1º Simpósio de
Assuntos Contábeis será realizado no dia 18/7, das 8h às 17h, no
Bloco J da Universidade de Caxias
do Sul. Organizado pelo Sindicato
dos Contadores e Técnicos em
Contabilidade de Caxias do Sul e
Região Nordeste (Sincontec Serra), o encontro será voltado a profissionais, estudantes e demais
interessados na área contábil.
Site: www.sincontec.com.br.
FÓRUM – No dia 3/7, a partir
das 8h, o Comitê de Ética em
Pesquisa do Instituto de Cardiologia promoverá o IX Fórum de
Bioética, que terá como tema
“A Espiritualidade na Saúde”. A
atividade será gratuita e aberta à
comunidade em geral. Local: auditório do Centro Cultural Rubem
Rodrigues, na avenida Princesa
Isabel, 370, em Porto Alegre.
Informações através do telefone
3230.3600, ramal 4136. E-mail:
secgeral-up@cadiologia.org.br.
ORQUESTRA – No dia 7/7, às
19h, será realizado concerto da
Orquestra de Câmara da Ulbra,
na Associação Leopoldina Juvenil,
localizada na rua Marquês do
Herval, 280, com entrada gratuita.
ENCONTRO – No dia 6/7, das
8h30min às 13h30min, será
realizado o 1º Encontro de Ações
Públicas e a Causa Animal no
plenário Ana Terra, da Câmara
de Vereadores de Porto Alegre.

A atividade irá traçar uma
visão ampla do atual estágio de
conscientização das comunidades sobre a causa animal e sua
repercussão no campo das políticas públicas. Tel.: 3220.4284.
SUPERMERCADOS – As inscrições estão abertas para a 32ª
Convenção Gaúcha de Supermercados (Expoagas 2013), que
ocorrerá entre os dias 20 e 22/8,
no Centro de Eventos da Fiergs,
em Porto Alegre. A atividade é
promovida pela Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS).
As inscrições podem ser realizadas no site www.agas.com.br.
SENAC – O Balcão Sesc/Senac
Guaíba está com as inscrições
abertas para os cursos de Excel
Fundamental, Técnicas em Vendas e Negociação e Excel Avançado. Local: avenida Nestor de Moura Jardim, 1250. Tel.: 3402.2106.
VOLUNTÁRIOS – O Centro de
Pesquisa Clínica do Hospital São
Lucas da Pucrs está chamando
pacientes portadores de artrite
reumatoide que tenham suspendido o uso dos medicamentos
etanercepte, adalimumabe e infliximabe por falta de eficácia ou
intolerância para tratamento com
medicação com ação já confirmada nesta doença. Os interessados
deverão entrar em contato de
segunda a sexta-feira, das 8h às
16h, pelo telefone 3320.5057.

