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Jornal do Comércio - Porto Alegre

José Simão
Ueba! Neymar tem lombriga!
Pichação num muro em São Paulo: ‘Maconha é natural! Fazer
chapinha no cabelo é que faz mal’
Buemba! Buemba! Macaco
Simão Urgente! O esculhambador-geral da República!
Pensamento do dia do tuiteiro
Tio Dino: “Quem acha que rico
e político não usam o metrô, tá
enganado. Em SP, usaram pra
desviar 500 milhões!” Rarará!
E essa: “Neymar foi diagnosticado com anemia pelo
Barcelona”. Anemia, lombriga,
cobreiro, bicho-de-pé e amarelão.

É a Bruna Marquezine
que tá chupando o sangue do
menino! Rarará! Eu acho que o
Neymar tá é com lombriga!
E o São Paulo já tá no Japão
pra Copa Suruba! E suruba foi
o jogo Barcelona X Santos.
O goleiro do Barcelona se
chamava Pinto e o goleiro do
Santos se chamava Aranha!
E já querem trocar o nome
da alameda Santos por alameda Barcelona! Rarará!

E atenção! Escândalo do
Metrô! O PSDB tá dando uma
de Lula: ninguém sabia de
nada! Lulite contagiosa! Tucano
não anda de metrô, usa o
Metrô!
E eu já sei como vai terminar: a culpa é do Cade ou do
Covas, que já morreu! E libera
o Alcksiemens e o Serralstom!
Rarará!
Pior, deu no UOL que tá
faltando professor de matemá-

tica no estado de São Paulo! É
de propósito: pros alunos não
terem ideia de quanto é 500
milhões! Rarará!
Babado! A bicha mala saiu
do armário: “Fim do segredo de
Félix rende recorde para ‘Amor
à Vida’”.
Segredo?! Mas novela é
sempre assim: tem um segredo
que todo telespectador sabe e
o elenco não sabe. Ou um segredo que o todo o elenco sabe,
mas o telespectador não sabe.
E a tuiteira Samara7days
postou um diálogo emblemático: “Pai, eu joguei a filha
da Paloma no lixo”. “Isso é
irrelevante, Félix. Mas ser gay
eu não aceito”. Rarará!

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.
VAGAS – A Fundação de Saúde
Pública de Novo Hamburgo
prorrogou, até o dia 11/8, o prazo
de inscrições para o Concurso
Público 01/2013, que oferecerá 221
vagas para cargos como odontólogos, enfermeiros, técnicos
de enfermagem, atendente de
farmácia e outras áreas de níveis
fundamental, médio, técnico e
superior. Site: www.fundacaolasalle.org.br/concursos.
SINDIATACADISTAS – No dia
8/8, o Sindiatacadistas RS realiza-

de segunda a sexta-feira
das 7h às 18h30min.

osni.machado@jornaldocomercio.com.br

rá o curso Orientação Nota Fiscal
Eletrônica e SPED – Contribuições,
destinado a profissionais das
áreas de Controladoria, Contabilidade, Fiscal e de Recursos
Humanos, ministrado por Daisy
Machado. As aulas ocorrerão das
8h30min às 17h, no Hotel Weiand,
na avenida Sete de Setembro,
745, em Lageado. E-mail: sac@
sindiatacadistas.com.br.
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 ERS-239, 2.755,
em Novo Hamburgo. Site: www.
feevale.br/cursoseeventos.

O Feliciano, o Malafaia e o
Bolsonaro devem estar tendo
um chilique com o Walcyr
Carrasco! Carrasco dos homofóbicos! Rarará!
É mole? É mole, mas sobe!
O Brasil é Lúdico! Pichação
num muro em São Paulo: “Maconha é natural! Fazer chapinha no cabelo é que faz mal”.
Ou seja: Viva a Maconha!
Abaixo a chapinha!
E olha a placa que um
amigo meu viu na estrada, de
São Paulo a Curitiba: “Vendo
faisões e PAIVÕES!”. Adorei! O
cara é um poeta! Rarará!
Nóis sofre, mas nóis goza!
Que eu vou pingar o meu
colírio alucinógeno!
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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.
LEGISLAÇÃO – Nos dias 9 e 10/8, a
Associação Brasileira de Recursos
Humanos, seccional Rio Grande do
Sul, promoverá o curso de Legislação do Trabalho, em Passo Fundo.
Site: www.abrhrs.com.br.

DIVERSAS

FEDERASUL – A reunião-almoço
da Federação das Associações
Comerciais e de Serviços do Rio
Grande do Sul (Federasul), intitulada Tá na Mesa, que ocorrerá
no dia 7/8, às 12h, terá como palestrante convidado o presidente
da Oracle do Brasil, Cyro Diehl.
Local: Palácio do Comércio, no
Largo Visconde de Cairu, 17, em
Porto Alegre. Site www.federasul.com.br.
LIVRO – No dia 7/8, às 19h, a
Autonomia Editora promoverá o
lançamento do livro Vestibular e
Enem 100% - Método de estudo,
descanso e lazer, de Fábio Ribeiro Mendes, na Livraria Cultura,
na avenida Tulio de Rose, 80, em
Porto Alegre.
SINEPE/RS – O 4º Prêmio Inovação em Educação, o 8º Prêmio
de Responsabilidade Social e o
11º Prêmio Destaque em Comunicação, promovidos pelo Sindicato do Ensino Privado (Sinepe/
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RS), estão com as inscrições
abertas até o dia 16/8 pelo site
www.sinepe-rs.org.br/premios.
CORRETORES – O Sindicato
dos Corretores de Seguros do
Rio Grande do Sul promoverá
nos dias 29 e 30/8, no Centro de
Eventos do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre o 10º Encontro Regional dos Corretores de
Seguros do Rio Grande do Sul. A
atividade terá como tema Inovar
e Empreender para Crescer.
EXPOAGAS – Os varejistas e
fornecedores sócios da Associação Gaúcha de Supermercados
podem se inscrever gratuitamente, até o dia 9/8, para a 32ª
Convenção Gaúcha de Supermercados (Expoagas 2013), que
ocorrerá entre os dias 20 e 22/8,
no Centro de Eventos da Fiergs,
na avenida Assis Brasil, 8.787,
em Porto Alegre. Site: www.
agas.com.br.
EDUCAÇÃO – No dia 12/8, às
19h30min, no Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, ocorrerá o debate O
Vestibular e os sentidos do Enem.
Os convidados são os professores Sérgio Franco, pró-reitor de
Graduação da Ufrgs, Luís Augusto
Fischer e Maria Beatriz Luce.
Local: Faculdade de Educação da
Ufrgs, na avenida Paulo Gama, 110.

