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TÊNIS

A Federação Internacional de Tênis (ITF) realizou nesta quarta-feira o sorteio da Copa Davis
de 2014 e definiu os possíveis adversários do Brasil na busca por uma vaga nos playoffs do Grupo
Mundial. Cabeça de chave do Zonal Americano,
o País entra direto na rodada final da fase continental e aguarda o vencedor do confronto entre
Equador e Venezuela, que acontece entre 30 de
janeiro e 2 de fevereiro.
A equipe brasileira volta a jogar a Copa Davis entre os dias 4 e 6 de abril. Caso o adversário
seja o Equador, considerado favorito, a disputa
será realizada fora de casa, pois o último encontro dos dois países foi em Porto Alegre, em 2009,
com vitória dos visitantes. Se a Venezuela avançar, o duelo ocorrerá em território brasileiro – em
2004, o time verde-amarelo perdeu em Caracas.
Em cinco enfrentamentos com os venezuelanos, o Brasil tem quatro vitórias e uma derrota
no histórico da competição. Diante dos equatorianos, a vantagem brasileira é de quatro vitó-

rias contra três triunfos do rival. Também cabeça de chave do Zonal Americano, a Colômbia
também espera pela definição do seu próximo
adversário, que será Uruguai ou República Dominicana.
Em 2013, o tênis brasileiro voltou a disputar
a elite da Davis após uma década de ausência.
Mas foi derrotado logo na primeira rodada pelos
Estados Unidos, por 3 a 2, na Flórida, o que o
obrigou a disputar os playoffs diante da Alemanha, quando o time perdeu novamente e acabou
rebaixado – foram quatro derrotas nos jogos de
simples (duas de Thomaz Bellucci e duas de Rogério Dutra Silva) e apenas uma vitória, nas duplas (com Marcelo Melo e Bruno Soares).
Também já estão definidos os confrontos
da primeira fase do Grupo Mundial do ano que
vem: República Checa x Holanda, Japão x Canadá, Alemanha x Espanha, França x Austrália,
Estados Unidos x Grã-Bretanha, Argentina x Itália, Cazaquistão x Bélgica e Sérvia x Suíça.
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Brasil pegará Equador ou Venezuela na Davis

Na queda diante da Alemanha, única vitória brasileira veio nas duplas

Férias de José Simão até 1 de outubro de 2013.

CURSOS E CONCURSOS

PROFISSÕES – Estudantes
interessados em conhecer a
realidade de diferentes carreiras
podem visitar a Feira das Profissões 2013 da Pucrs, nos dias 26
e 27/9, das 9h às 22h. O evento
terá entrada gratuita e ocorrerá
no Centro de Eventos, prédio 41
do campus, na avenida Ipiranga, 6.681, em Porto Alegre. Tel.:
3353-4430. E-mail: futuroscalouros@pucrs.br.
GESTÃO – A Faculdade São Marcos está com as inscrições abertas
para o curso de pós-graduação
em gestão de finanças corporativas. As inscrições podem ser feitas até o dia 4/10 pelo site: www.
faculdade.saomarcos.br.
FLORESTAL – Nos dias 25 e
26/9, das 8h às 12h e das 13h às
17h, a Fundação Proamb Educação promoverá o curso Código
Florestal, com o engenheiro
Rafaelo Balbinot. Local: Federasul, no largo Visconde do Cairu,
17, em Porto Alegre. E-mail:
eventos@proamb.com.br. Tel.:
(54) 3055.3979.
ENGENHARIA – O Programa de
Pós-Graduação em Engenharia e
Tecnologia de Materiais da Pucrs
recebe as inscrições para a seleção de candidatos aos cursos de
mestrado e doutorado. As áreas
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de concentração são Engenharia
e Tecnologia de Materiais e Materiais e Processos Relacionados.
O procedimento pode ser feito
até 29/11. Tel.: 3353-4059.
WORKSHOP – No dia 23/9, às
19h30min, a CI Zona Sul promoverá um workshop para quem
quer passar uma temporada na
Europa. A entrada será gratuita.
Local: avenida Pereira Passos,
1.125, em Porto Alegre. Tel.:
3062-0626.
INFORMÁTICA – A Associação
Beneficente Sargento Cordeiro
(Absc) promoverá, a partir do
dia 23/9, o curso de informática
para iniciantes. As aulas ocorrerão nas segundas e quartas-feiras. Local: rua Riachuelo,
1606, sala 12, em Porto Alegre.
Tel.: 3061-8592.
EXTENSÃO – As inscrições
estão abertas para os cursos
de extensão promovidos pela
Faculdade de Comunicação
Social da Pucrs (Famecos). Até
4/10 será possível se inscrever
para as aulas de Panorama de
grandes eventos: perspectivas,
produção e reflexos; Técnicas de
jornalismo investigativo; Memória e patrimônio histórico nas
organizações; Trilhas, scores,
soundtracks: como funcionam e

para que servem; e Audiodescição: palavras que valem por mil
imagens. Tel.: 3320-3727.
INGLÊS – Aulas de inglês com a
professora e tradutora Lais Padua Leite, que possui proficiência em inglês pela University of
Michigan, Estados Unidos. Aulas
particulares de inglês para brasileiros e português para estrangeiros podem ser ministradas
em casa ou in company. E-mail:
lais_leite@hotmail.com. Tel.:
3381-1764 e 9590-7605.
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.
MÉDICOS – A Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo
prorroga o prazo de inscrições
para o processo que fará a contratação temporária de médicos.
A data final para o candidato
fazer o registro passa a ser 23/9.
Site: www.fsnh.net.br.

DIVERSAS

INVESTIDORES – No dia 1/10, a
Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) promoverá nova edição
do Encontro com Investidores,
que ocorrerá no Salão de Atos
da Reitoria da Ufrgs, na avenida Paulo Gama, 110, em Porto
Alegre. A atividade será voltada
a investidores e representantes
de entidades do mercado de
capitais, além de estudantes, professores e público em geral. As
inscrições são gratuitas e devem
ser feitas pela internet, no site
www.apimecsul.com.br.
SEMINÁRIO – Nos dias 23 e
24/9, das 8h30min às 12h, o VIII
Seminário Externo da Fundação
de Apoio ao Egresso do Sistema
Penitenciário (Faesp) em parceria com a Escola Superior de
Advocacia da OAB/RS, Instituto
Transdisciplinar de Estudos Criminais (ITEC) e Departamento de
Direito Penal e Processo Penal da
Pucrs. A atividade servirá para

debater o fenômeno da violência
social; as causas; as intervenções
e os resultados. As inscrições
devem ser feitas no 8º andar do
prédio 11 da Pucrs. O Seminário
ocorrerá também no prédio 11 da
universidade, na avenida Ipiranga, 6.681. Tel.: 3320-3634.
AGRIMARK – No dia 26/9, o
Instituto de Marketing em Agribusiness (I-UMA) homenageia os 40
anos da Embrapa no 9º Agrimark
Brasil, Seminário Brasileiro de
Marketing no Agronegócio. A
programação incluirá palestras
com os principais pesquisadores
da empresa pública sobre química verde, georreferenciamento e
nanotecnologia aplicada à agropecuária, além de uma conferência
com o presidente da Embrapa,
Maurício Antônio Lopes. As
inscrições são gratuitas. Local:
Federasul, no largo Visconde do
Cairu, 17. Tel.: 3224.6111. E-mail:
agrimark@i-uma.edu.br.

