Quinta-feira
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Jornal do Comércio - Porto Alegre

José Simão
Uau! Agora é Black Bloc in Rio!
Agora é Black Bloc in Rio: os quebra-quebras acontecerão
no Leblon, com transmissão ao vivo pela Mídia Ninja
Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República! Manchete do Piauí Herald: “Roberto Medina anuncia o Black Bloc in Rio”.
Rock in Rio já era. Agora é Black Bloc in
Rio: os quebra-quebras acontecerão no
Leblon, com transmissão ao vivo pela
Mídia Ninja.
Meia-entrada para estudantes, tiozões
roqueiros (aqueles carecas com rabo de
cavalo) e vândalos apartidários!
E o chargista Aroeira lança a nova

pesquisa eleitoral no Rio: “Fora Cabral,
49,3%. Sai Cabral, 27,9%. Some Cabral,
18,5%. Rua Cabral, 4,3%”. Aí o povo mandou o Cabral pra PQP. E ele foi: Paris, Querida Paris! Rarará.
E essa do RedatorBipolar: “Sírio Libanês Urgente: Sarney arruma cargo público
para a bactéria, ela voa pra Brasília e ele
melhora”. Rarará!
E a coletiva-confessionário do Alckmin? “Não existe cartel só em São Paulo”.
Tradução: se todo mundo rouba, a gente

CURSOS E CONCURSOS

ANALISTA – A Associação dos
Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Sul (Apimec Sul) abre as
inscrições para a 20ª edição do
Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Profissionais para o
Mercado de Capitais. Os encontros ocorrerão de 22/8 a 18/12,
na rua General Câmara, 243, no
3º andar, em Porto Alegre. Tel.:
3224-3121. E-mail: apimecsul@
apimecsul.com.br.
ESTÁGIO – As inscrições para
a seleção de estágio de Direito
na Procuradoria Regional da
República da 4ª Região seguem
até o dia 21/8. Podem participar
alunos das entidades de ensino
conveniadas (constantes no
edital) que tenham concluído,
no mínimo, 40% da carga horária do curso. São quatro horas
diárias, sempre no turno inverso
da faculdade, com bolsa de R$
800,00 mais o auxílio-transporte de R$ 7,00 por dia trabalhado.
Interessados devem acessar
o site www.prr4.mpf.gov.br e
preencher o pré-cadastro. Tel.:
3216-2218 e 3216-2252, das 10h
às 19h.
APRENDIZ – O Walmart Brasil
(lojas BIG, Nacional, Maxxi, TodoDia e Sam’s Club), em parceria
com o Senac-RS, oferece 353 vagas para menores aprendizes em
todo o Estado. As oportunidades
são destinadas a jovens de 14 a 24
anos, matriculados a partir da oi-

tava série ou com o Ensino Médio
completo. Os interessados podem
entregar o currículo diretamente
no balcão de informações das lojas ou pelo e-mail diversidade@
wal-mart.com.

la de Administração Fazendária
(Esaf). As aulas terão duração
de 60 dias, sendo a distância
e gratuitas, ocorrendo de 2/9 a
31/10. E-mail: educacaofiscal@
santamaria.rs.gov.br.

OXITENO – A Oxiteno, produtora de óxido de eteno e derivados
pertencente ao grupo Ultra, abre
as inscrições para programas
de estágio e trainee. No Rio
Grande do Sul, estão abertas
vagas no município de Triunfo
para engenharia de automação,
engenharia elétrica, engenharia
mecânica, engenharia mecatrônica e engenharia química. As
inscrições para os dois programas podem ser feitas até o dia
10/9, pela internet, no endereço
http://www.across.com.br/oxiteno/.

JOVENS – A Odebrecht inicia
as inscrições para o Programa
Jovem Parceiro 2014, para o qual
podem se candidatar jovens
com perfil de estagiário ou de
trainee das áreas de humanas
e exatas. As inscrições serão
realizadas, até o dia 2/9, pelo
site www.jovemparceiro.com.br.

FISCAL – Nesta quinta-feira,
terminam as inscrições para
o curso Disseminadores de
Educação Fiscal. A capacitação
é promovida pelo Programa
Municipal de Educação Fiscal
(PMEF) em parceria com a Esco-

ABRH-RS – Nos dias 23 e 24/8,
a Associação Brasileira de
Recursos Humanos, seccional
Rio Grande do Sul (ABRH-RS),
realizará o curso Técnicas de
Entrevista para Recrutamento
e Seleção, em Santa Maria.
O encontro do dia 23/8 será
das 18h30min às 22h30min;
e o do dia 24/8, das 8h30min
às 17h30min, na rua Alberto
Pasqualini, 56, sala 802. As
inscrições podem ser feitas pelo
site www.abrhrs.com.br.
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pode roubar! Fico muito aliviado sabendo
que não tem roubo só em São Paulo. “Vou
processar a Siemens”.
Comentários: “Se a moda pega, o Maluf vai processar todas as construtoras
que deixaram ele rico”. “Se a moda pega,
o Cabral vai processar a Delta”. “O Alckmin processando a Siemens é como se a
minha mulher pegasse marca de batom
na minha cueca e eu processasse o puteiro”. Rarará!
Moral do metrô: chega de vagão velho
e trilho podre!
E a novelha “Amor à Vida”? Ops,
“Trepar a Vida”! Ops, “Amor à Bimba”!
Diz que quando o César nasceu, quem levou tapa na bunda foram as enfermeiras.
Rarará.
E o Malvino Salvador nessa novela

osni.machado@jornaldocomercio.com.br
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está com duas expressões: olho aberto e
olho fechado! Alguém tem que entrar em
cena e apertar o saco dele pra ver se ele
expressa alguma reação! Rarará! Scooby
Doo School of Acting. Cigano Igor Style.
Rarará!
É mole? É mole, mas sobe!
O Brasil é Lúdico! Olha a faixa em Vitória da Conquista, Bahia: “Restaurante
Bem Bolado! COMA-SE a vontade!”. Vou
recomendar pro Feliciano! Rarará.
E essa placa em Pirenópolis, Goiás:
“Vende-se CISNEIS”. Tá certo, “cisneis” é
muito mais chique. Parece aquela minha
amiga que foi pra Minas comprar obras do
Aleijadérrimo! Rarará.
Nóis sofre, mas nóis goza!
Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno!

DIVERSAS

SEMINÁRIO – O Conselho
Regional de Psicologia do Rio
Grande do Sul promoverá no
dia 16/08, das 13h30min às
18h, o Seminário sobre Título
de Especialista. O seminário
irá discutir a concepção da
especialidade em psicologia
e sua relação com o título
de especialista. A atividade,
gratuita, será realizada na
avenida Protásio Alves, 2.854,
no 4º andar, em Porto Alegre. Programação completa e
inscrições no site www.crprs.
org.br/eventos. Tel.: 33346799.
PALESTRA – A ViaVida,
entidade que se dedica à promoção da doação de órgãos
destinados a transplantes,
realizará palestra-almoço beneficente com o jornalista Alexandre Garcia, com o tema
Lições do Papa para o Brasil.
A atividade ocorrerá no dia
19/8, às 12h, na Associação Leopoldina Juvenil. Informações
adicionais com Janine, pelo
telefone 3225-1914.

PROFESSORES – No dia 17/8,
das 8h30min às 18h, o Atelier
Livre de Novo Hamburgo sediará uma formação para professores da rede pública. O curso,
que desenvolve processos
educacionais e artísticos simultaneamente, é promovido pela
Bienal do Mercosul a partir do
Programa Marés. As inscrições
são gratuitas e podem ser feitas
no site 9bienalmercosul.art.br.
Local: rua Engenheiro Ignácio
Plangg, 66, em Novo Hamburgo.
CONTABILISTA – No dia
21/8, às 12h, o Sindicato dos
Contabilistas de Porto Alegre
promoverá palestra-almoço
com o tema “Porto Alegre está
preparada para a Copa do
Mundo de 2014?”. Os palestrantes serão os vereadores da
Capital que são contabilistas:
Airto Ferronato, João Carlos
Nedel e Lurdes Sprenger. Local:
rua Riachuelo, 1.641, no 1º
andar. Tel.: 3225-1499. E-mail:
secretaria@SindicatoDosContabilistas.org.br.

