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José Simão
Obama vira Obomba!
Avisa pro Obama que bombardear pela paz é como trepar pela
virgindade
Buemba! Buemba! Macaco
Simão Urgente! O esculhambador-geral da República! E a manchete do Piauí Herald: “Câmara
dos Deputados será transferida
para o presídio da Papuda”.
E vai mudar de nome. Sugestões: Associação Recreativa
Delúbio Soares, Mosteiro José
Sarney, Casa da Mãe Joana e Recanto do Beira-Mar!
E sugiro um nome mais atual:

Hospedaria do Zé Dirceu! Rarará!
Presídio da Papuda muda de nome
para Hospedaria do Zé Dirceu!
E o deputado Danadão tá organizando a Bancada da Papuda!
E a espionagem do Obama? Obama descobre que Dilma prefere o
Habib’s ao McDonalds.
E ataca a Síria! Obama descobre e-mail explosivo da Dilma:
“Maaantega, me manda mais
uma vida do Candy Crush”.

CURSOS E CONCURSOS
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MESTRADO – Os cursos de
mestrado e doutorado em Direito
da Pucrs recebem inscrições
até 31/10. O Programa de Pós-Graduação em Direito oferece
três linhas de pesquisa: Eficácia
e Efetividade da Constituição e
dos Direitos Fundamentais no
Direito Público e Direito Privado;
Hermenêutica, Justiça e Estado
Constitucional; e Jurisdição,
Efetividade e Instrumentalidade
do Processo. Tel.: 3320-3537.

Almirante Barroso, 1.202, em
Pelotas.

INVESTIDOR – A Associação
dos Analistas e Profissionais
de Investimento do Mercado de
Capitais do Sul (Apimec-Sul)
abre as inscrições para o curso
Formação em Mercados de Renda Fixa. Os encontros ocorrerão
de 16/9 a 9/10, nas segundas e
quartas-feiras, das 19h às 22h,
na rua General Câmara, 243, no
3º andar, em Porto Alegre. Tel.:
3224-3121.

EXTENSÃO – A Faculdade de
Biociências da Pucrs (Fabio)
promoverá o curso de extensão
Cuidados e Manejo de Animais
de Experimentação. As aulas
irão de 12 a 14/9 e tratarão de
questões como ética em experimentação animal, principais doenças de interesse em
animais de laboratório e fatores
que alteram o resultado de uma
pesquisa. As inscrições seguem
até 10/9 e podem ser feitas pelo
site www.fijo.org.br.

OFICINAS – A Universidade
Católica de Pelotas realizará
oficinas gratuitas de habilidades
profissionais. Os encontros começarão no dia 12/9. Lideradas
por acadêmicos de Psicologia,
as oficinas buscam fornecer as
ferramentas para que os participantes descubram habilidades
e interesses pessoais. Para isso,
são utilizadas técnicas como
instrumentos que identificam
gostos, jogos e dinâmicas de
grupos. Local: campus II, na rua

E o chargista Zedassilva revela que Obama descobre que
a Dilma dorme de pijaminha de
Che Guevara. Aqueles de flanela
com estampa do Che Guevara.
E adorei a charge do Aroeira
com o Mantega tomando banho e
a Dilma batendo na porta: “Lava
bem atrás da orelha. O Obama
está nos espionando”.
E o Obama descobre que o
Lula não sabia de nada! Rarará! E a

INFORMÁTICA – Estão abertas
até 16/9 as inscrições para o
curso técnico em informática
da Alcides Maya pelo Sistema
de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica
(Sisutec). São 174 vagas gratuitas,
distribuídas nos três turnos. Local: rua Dr. Flores, 396, em Porto
Alegre. Tel.: 3254-8383.

UNIVATES – Estão abertas, até
13/9, as inscrições para mais um
processo seletivo de docentes
na Univates. São 25 vagas, além
de cadastro de reserva. Tel.: (51)
3714-7000.
SIMULADO – A Pucrs recebe as
inscrições para vestibular simulado, pelo site www.pucrs.br/
feiradasprofissoes. A atividade
ocorrerá no dia 26/9 e é gratuita.

LIDERANÇA – O programa de
qualificação da Associação do
Comércio de Joias, Relógios e
Óptica do Rio Grande do Sul
(Ajorsul Educar) está com as
inscrições abertas para o curso
Liderança no Varejo. A atividade
será realizada no período de 9
a 12/9, das 19h às 22h. Tel.: 32215259. E-mail: educar@ajorsul.
com.br.
UFCSPA – A Universidade
Federal de Ciências da Saúde de
Porto Alegre (Ufcspa) abriu as
inscrições para o processo seletivo de ingresso na residência
médica em 2014. Os interessados
podem inscrever-se até o dia
14/10. A residência é realizada
pela Ufcspa em parceria com a
Associação Médica do Rio Grande do Sul e a Fundação Universidade-Empresa de Tecnologia
e Ciências (Fundatec). O edital
está disponível no site www.
ufcspa.edu.br.
FEEVALE – Entre os dias 13/9
e 30/1, a Universidade Feevale
realizará o curso de extensão
Detalhamento de Mobiliário –
Do projeto à execução. A capacitação acontecerá no campus
II da Instituição, na (ERS-239,
2.755, em Novo Hamburgo), nas
sextas-feiras, das 19h15min às
22h15min e, nos sábados, das
9h15min às 12h15min. Mais informações no site www.feevale.
br/cursoseeventos.
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Síria? Obama vira Obomba! Avisa
pro Obama que bombardear pela
paz é como trepar pela virgindade.
E avisa pro Obama que Nassíria
não fica na Síria, fica no Iraque.
E avisa pro Obama que arma
química é o arroto de quibe do
Habib’s. Derruba o Assad e até
a Muralha da China. E avisa pro
Obama que arma química é a
minha sogra quando esquece de
tomar Gardenal! E o Obama é
Nobel da Paz. Tudo bem, o Nobel
foi inventor da dinamite!
E o G-20? O Geme 20: todo
mundo gemendo. Ai, não tenho
dinheiro. Ai, o euro acabou! Ai,
a situação tá grega! Reunião dos
ex-ricos e falidos. Tipo Iate Clube

em que os sócios ficaram pobres!
E o Putin tem cara de vilão
de 007. Vilão de filme de James
Bond. From Russia with love!
Putin é aquele presidente que já
vem com raiva.
E a Angela Merkel tem cara
de ressaca de Oktoberfest. E a
Dilma tá parecendo o Kung Fu
Panda! E a Dilma, como primeira
presidenta mulher do Brasil, lançou o PONTO G 20!
Os presidentes têm que adivinhar onde fica o ponto G da
mulherada. Eu sei, no shopping.
Rarará!
Nóis sofre, mas nóis goza!
Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno!

DIVERSAS

MEDICINA – O Programa de
Pós-Graduação em Medicina
e Ciências da Saúde da Pucrs
recebe as inscrições para a seleção de candidatos aos cursos de
mestrado e doutorado. As áreas
de concentração são Clínica Cirúrgica; Clínica Médica; Farmacologia Bioquímica e Molecular;
Nefrologia e Neurociência. O
procedimento pode ser feito até
22/11. Tel.: 3320-3318.
PUCRS – No dia 10/9, das
18h15min às 19h15min, ocorrerá
mais um encontro do projeto Fé e
Cultura. Os diretores do Instituto
do Cérebro do Rio Grande do Sul,
Jaderson Costa da Costa, e da
Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas da Pucrs, Gonzaga de
Souza, ministram a palestra Neurociência, liberdade e fé. Local:
prédio 9 do campus, na avenida
Ipiranga, 6.681. A entrada será
gratuita. Tel.: 3320-3576.
ARTE – Nesta terça-feira, dia
10/9, às 15h30min, no auditório
do Museu de Arte do Rio Grande

do Sul (Margs), ocorrerá mais
uma edição de Conversas no
Museu. O encontro será sobre a
técnica de afrescos e vai abordar
o uso de materiais, Michelangelo
e a Capela Sistina, e os afrescos
de Locatelli no Brasil. A conversa será conduzida pela artista
plástica Francesca C. Ducceschi.
Local: praça da Alfândega, s.nº..
LIVRO – A Editora Saraiva lança
o livro O Segredo das Reuniões
Produtivas, do autor Charlie Hawkins, com tradução de Silvio
Floreal de Jesus Antunha.
USP – A Escola de Comunicações
e Artes da Universidade de São
Paulo (ECA-USP) está com as
inscrições abertas até o dia 20/9
para o curso de especialização
em Marketing Político e Propaganda Eleitoral. As aulas, aos sábados, começarão no dia 28/9. O
programa completo, bem como
informações complementares
sobre as inscrições e o processo
seletivo, está disponível no site
www.eca.usp.br/sucesso.

