Quinta-feira
1 de agosto de 2013

Jornal do Comércio - Porto Alegre

José Simão
Ueba! Dilma tá um PACderme!
O Alckmin, num ataque de humildade, só vai andar de
metrô superfaturado. E pagar pedágio pra todo mundo!
Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O Esculhambador Geral da República! Volta, Papa Francisco: “Maradona
chuta fotógrafo como se estivesse batendo
falta”. Eu acho que o Papa tem que dar
uma volta pela Argentina.
E o novo partido político: Partido dos
Humildes do Brasil, o PHB! O H de humilde pode trocar por H de hipócrita! Pra dar
credibilidade na legenda. Presidente do
PHB: Cabral. Vice presidente: Alckmin! Os
neo humildes! Rarará!
E a manchete do Piauí Herald: “Agora

humilde, Cabral vai trabalhar de van”.
E vai se mudar pruma quitinete em Vila
Mussum, Mesquita. E convidar os manifestantes da porta da casa dele pra um
churrasco na laje.
E a manchete do Sensacionalista:
“Cabral vai fazer voto de pobreza num
mosteiro e trocar todos os carros importados por um da Fiat”. E os helicópteros
por uma asa delta! Rarara! E a charge
do S. Salvador com a professora na sala
de aula: “Joãozinho, o que o Cabral descobriu?”. “A HUMILDADE!”. Rarará! E

CURSOS E CONCURSOS

ESCOLA – Foram prorrogadas
até o dia 7/8 as inscrições para
o curso de extensão em Gestão
da Educação e da Escola. A ação
educativa é gratuita, voltada à
formação de professores que
atuam nas redes estadual e municipal de ensino, em especial,
aqueles que atuam nas equipes
diretivas, de escolas da área de
abrangência da 5ª Coordenadoria
Regional de Educação, do município de Pelotas. Site: www.fdrh.
rs.gov.br/redeescoladegoverno.
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 de Aperfeiçoamento e Formação no Mercado de
Capitais. Os encontros ocorrerão
no período de 8/8 a 18/12. Local:
rua General Câmara, 243, no
3º andar, em Porto Alegre. Tel.:
3224-3121.
ARTE - A Pucrs promove mais
uma edição dos Cursos Integrados de Artes. Os cursos de
extensão buscam ensinar a interpretar e perceber os movimentos
culturais, os artistas e a sua
relação com a época e o contexto
histórico. A atividade é aberta,
e os interessados podem cursar
os módulos que desejarem. As
aulas são coordenadas por Tânia
Réquia Bian e Ivan Matos, com

um leitor mineiro gritou: Aqui em BH
não, o Marcio Lacerda continua arrogante!”.
E uma leitora: “Pede pro Papa vir
pra Roraima, o governador não entendeu a mensagem!”.
E o cúmulo da humildade: “Eu me
orgulho em ser humilde!”. Rarará!
E ontem foi Dia do Orgasmo! Uma
amiga comemorou o Dia do Orgasmo
tendo orgasmos múltiplos com eco. Pro
prédio inteiro ouvir!
E o orgasmo da desinformada: “Ai,
meu Deus! O que é iiiiiisso! O que é
iiisssso?!”
E o orgasmo da mulher casada há
dez anos: “Xiiii, a empregada esqueceu
de limpar o lustre”. Rarará!
E duas notícias lindas: “Governo li-

osni.machado@jornaldocomercio.com.br

a colaboração de Ângela Wolf.
Inscrições na sala 112, do prédio
15, na avenida Ipiranga, 6.681.
Tel.: 3320.3727.
FEEVALE – A Universidade Feevale realizará, nos dias 9 e 10/8,
o curso Atualização de Instrutor
de Trânsito. A capacitação é voltada aos profissionais habilitados, que atuam como instrutores
de trânsito e buscam qualificar
seu trabalho. Para participar, é
necessário apresentar certificado
do curso de formação de instrutor de trânsito. O curso acontecerá na sexta-feira e no sábado,
das 8h às 13h e das 13h30min às
18h30min, no Campus II, na ERS239, 2.755, em Novo Hamburgo.
Site: www.feevale.br/cursoseeventos.
SENAC – A Faculdade Senac
Porto Alegre oferece diversas opções de cursos de extensão. As
capacitações abrangem as áreas
de gestão, moda, comunicação,
idiomas, turismo e informática.
As matrículas já estão abertas e

podem ser realizadas na faculdade, localizada na Rua Coronel
Genuíno, 130. Tel.: 3022-1044.
INEJE – Estão abertas as matrículas para o curso Entendendo
o Planejamento Sucessório. A
qualificação será oferecida pelo
Instituto Nacional de Estudos
Jurídicos e Empresariais (Ineje).
As aulas terão início no dia 3/9,
nas modalidades presencial ou
EAD. Tel.: 3388-8023. E-mail:
comercial@ineje.com.br.
ENFERMAGEM – O Senac Passo
d’Areia está com as inscrições
abertas para cursos técnicos
de nível médio gratuitos. Os
interessados podem optar
pelo Técnico em Enfermagem,
Administração e Segurança do
Trabalho. As capacitações são
oferecidas através do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec).
Para se inscrever, os estudantes
deverão manifestar interesse na
secretaria de sua escola. Tel.:
3341-0444.
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bera R$ 2 bi para conter motim de aliados
no Congresso”. E mais essa: “Reportagem
flagra médicos que batem ponto sem trabalhar em hospital público estadual”.
E o Alckmin, num ataque de humildade, só vai andar de metrô superfaturado. E
pagar pedágio pra todo mundo. “A primeira rodada de pedágio é minha”. Rarará!
É mole? É mole, mas sobe!
E a Dilma? A Dilma tá tão gorduchinha que tá parecendo um PACderme! Rarara! O PAC perdeu o Pic e fez Poc, diz o
professor da PUC.
PAC é o barulho quando o meu saco
estoura. PAC! É o saco do brasileiro estourando. Rarará.
Nóis sofre, mas nóis goza!
Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno!

DIVERSAS

LEILÃO – O Detran/RS fará
três leilões reunindo sucatas
e veículos de sete Centros de
Remoção e Depósitos. No total,
serão ofertados 1.588 itens retidos administrativamente e não
reclamados pelos proprietários.
Os interessados podem arrematar dois tipos de bens: sucatas
para reciclagem ou veículos com
documentação, sem restrições
policiais e/ou judiciais e desvinculados de pendência legal ou
financeira. O primeiro leilão será
em Novo Hamburgo, no dia 23/8.
Também serão feitos leilões em
Santa Maria, no dia 28/8, e Bagé,
dia 29/8. Tel.: 3288-2000.
TRABALHO – A Secretaria do
Trabalho e do Desenvolvimento
Social do Estado, em parceria
com a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social e a Celulose
Riograndense, vai cadastrar
trabalhadores para preencher as
seis mil vagas de emprego que
a obra de ampliação da empresa recrutará no município de
Guaíba. As atividades acontece-

rão de 3 a 30/8, em Porto Alegre
e outras 10 cidades da Região
Metropolitana. Os interessados
podem procurar as duas unidades do Sine Móvel.
SEMINÁRIO – Nesta quinta-feira,
às 9h, ocorrerá o V Seminário
Estadual da Semana da Amamentação. O encontro, promovido pela Secretaria Estadual da
Saúde, visa qualificar os profissionais que trabalham em unidades básicas de saúde, estratégias
de saúde da família, hospitais e
no meio acadêmico para melhorar os índices de aleitamento.
Local: avenida Aureliano de
Figueiredo Pinto, 80.
INOVAÇÃO – No dia 7/8 será
realizado o IV Seminário de
Inovação em Governo Eletrônico, promovido pela Companhia
de Processamento de Dados do
Estado do Rio Grande do Sul. A
atividade terá como tema central
Tecnologias Móveis Integrando
Governo e Sociedade. Local:
Hotel Plaza São Rafael.

