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José Simão
Voltei! Botaram a rede pra lavar!
E diz que, com a morte do Nelson Ned, o único anão celebridade do
Brasil agora é o PIB do Mantega! Rarará!
Buemba! Buemba! Macaco
Simão Urgente! O esculhambador-geral da República! E 2014
mandou avisar que só vai entrar
mesmo depois do Carnaval!
Alguém tem um barranco aí pra
eu poder me encostar? Tô com
preguiça até de passar manteiga
no pão!
Volta ao trabalho: depois
de comer tudo aquilo, voltamos
a comer por quilo! Já tô com
saudades de 2013. Principalmen-

te dos últimos dez dias! Voltei
da Bahia! Fui despejado da rede.
Botaram a rede pra lavar! E a
Bahia é boa porque acabou o
Réveillon, já começa o Carnaval. Não tem aquele intervalo
insuportável!
E a Dilma na praia, de biquíni e boné? Vou usar a foto dela
de biquíni pra espantar pernilongo! Rarará!
E como disse o Marcelo Rubens Paiva, a Dilma foi a única

brasileira que encontrou uma
praia limpa e deserta.
E sabe o que a Dilma gritou
na praia pro netinho dela?
“Cuuuiiiidado, cuidado pra não
pisar no PIB”. Rarará! E diz que,
com a morte do Nelson Ned,
o único anão celebridade do
Brasil agora é o PIB do Mantega!
Rarará!
E essa vai ser a Semana
da Dieta! Semana Nacional Pra
Fazer Força pra Calça Fechar!
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Dá três pulos e no terceiro enfia.
VUMPT! Semana do filé de frango. Pra diabético e sem glúten!
E uma amiga alugou uma
casa na praia e perguntou: “Tem
rede?”. “Tem, se a senhora
trouxer!”. Rarará! E uma amiga
passou a virada virada pra Lua!
E um leitor mandou um recado
direto de Ubatuba: “Não comi,
mas também não dei. Empate
fora de casa é vitória”.
E depois da grande virada,
todo mundo se virando. Pra pagar os fogos. Chegou a conta dos
fogos. Você pensa que os fogos
foram de graça? Os impostos já
vêm embutidos. Sabe aquela
translumbrante estrela roxa que
você achou linda? Era o seu

IPTU explodindo nos céus! Sabe
aquela chuva de estrelinhas
laranjas? É o IPVA! Rarará.
E uma pergunta às minhas
leitoras: entraram ou foram entradas? Rarará! É mole? É mole,
mas sobe!
O Brasil é lúdico! Olha essa
num supermercado em Lauro
de Freitas, Bahia: “Saída de
emergência. Favor manter a
porta DESOBSTACULADA!”. Essa
“desobstaculada” é da família
do “por obséquio”. E na Estrada
do Coco achei o melhor rio pro
Ano-Novo: “Ponte sobre o Rio
SONRISAL”. Rarará!
Nóis sofre, mas nóis goza!
Que eu vou pingar o meu
colírio alucinógeno!



CURSOS E CONCURSOS

ADMINISTRAÇÃO – A Associação Brasileira de Recursos
Humanos, seccional Rio Grande
do Sul, promoverá o curso de
Analista de Administração Pessoal. O primeiro módulo, Legislação
do Trabalho, acontecerá de 13 a
15/1, das 18h às 22h, na Rua dos
Andradas, 1.234, conjunto 1.802.
Site: www.abrhrs.org.br.
ANHANGUERA – No dia 12/1,
será realizado o processo seletivo
da Anhanguera de Porto Alegre
para o primeiro semestre de 2014.
Neste ano, a instituição está ampliando sua oferta de cursos com
o lançamento das licenciaturas
em Geografia, História e Matemática. Os interessados podem fazer
as inscrições pela internet no site
www.vestibulares.br.
SOFTWARE – A Ely Projetos
recebe inscrições para o treinamento de MS-Project Básico. O
objetivo das aulas é entender
como usar adequadamente o
software para controlar de maneira eficaz um projeto dentro do
tempo e custo planejado. O curso
acontecerá nos dias 13/1 e 14/1,
no Tecnosinos, em São Leopoldo.
Nos dia 23/1 e 24/1, ocorrerá o
módulo avançado do MS-Project.
Site: www.elyprojetos.com.br.
MERCADO – O Instituto Educacional BM&Fbovespa e Apimec-sul
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abrem as inscrições para o MBA
em Mercado de Capitais. As matrículas ficarão abertas até 25/3.
Informações pelo e-mail apimecsul@apimecsul.com.br e pelo site
www.apimecsul.com.br ou pelo
telefone 3224-3121.
GESTÃO – O Sindicato do Comércio Varejista de Veículos e de Peças e Acessórios para Veículos no
Estado do Rio Grande do Sul, em
parceria com o Senac-RS, promoverá, a partir do dia 28/1, o curso
Gestão de Pessoas. A formação
será a primeira ministrada à distância pelo Sindicato. O objetivo é
desenvolver uma visão abrangente da realidade das organizações
para gestão na área de Recursos
Humanos. Tel.: 3222-5577.
TRADUÇÃO - O curso de especialização Estudos em Tradução - Teorias, Práticas e Tecnologias, promovido pela Faculdade de Letras da
Pucrs, recebe inscrições até 15/2.
As aulas vão abordar traduções
em português e inglês, português
e francês e também português e
alemão. As aulas ocorrerão de
março de 2014 a dezembro de 2015.
As inscrições podem ser feitas na
sala 112 do prédio 15 do campus,
na avenida Ipiranga, 6.681. Site:
www.pucrs.br/educacaocontinuada. Tel.: 3320-3727.
ESTAGIÁRIO – A Ambev, filial de

Viamão, está com vagas abertas
para estagiário. As vagas são
para estágio de técnico químico,
técnico eletricista, técnico em
automação industrial e técnico
mecânico. Os estudantes com
interesse em atuar no segmento
industrial devem enviar currículo
até o dia 10/1 para o e-mail vagasviamao@ambev.com.br.
ANALISTA – A Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Rio Grande do Sul, promoverá
o curso de Analista de Educação
Corporativa. O primeiro módulo,
Educação Corporativa, acontecerá
de 13 a 16/1, das 18h às 22h, na
Rua dos Andradas, 1.234, conjunto
1.802. As inscrições podem ser
feitas pelo site www.abrhrs.org.br.
AGAS – A escola itinerante da
Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) voltará ao Litoral
Norte do Estado, em janeiro e
fevereiro, para promover oficinas destinadas à capacitação, ao
entretenimento e à diversão de
veranistas e moradores da região.
Montado em uma carreta, o
auditório circulará por seis praias
com a quinta edição do Projeto
Verão Agas. Na programação,
desenvolvida entre quartas-feiras
e sábados em cada destino, haverá cursos de culinária e espaço
para crianças, entre outros. Tel.:
2118-5200.

DIVERSAS

PGQP – Estão abertas as inscrições para o Prêmio Qualidade RS 2014, promovido pelo
Programa Gaúcho da Qualidade
e Produtividade (PGQP). As
organizações interessadas em
concorrer na 19ª edição da premiação podem fazer a inscrição
no site www.portalqualidade.
com/pgqp. Pela primeira vez, o
relatório de gestão será entregue online (em pdf), gerando
redução de custo e tempo para
as candidatas. O prazo para
inscrição terminará no dia 14/2.

ARTISTAS – Segue até o dia
30/1 o prazo das inscrições
para as exposições no Espaço
Cultural Albano Hartz neste
ano. A proposta é destinada
para grupos de artistas
brasileiros ou estrangeiros,
abrangendo toda a diversidade
de técnicas e modalidades
artísticas. O edital está
disponível na internet, na
página da Prefeitura de Novo
Hamburgo, no site www.
novohamburgo.rs.gov.br, no
link editais.

PARCERIA – A Universidade
Feevale e a Associação de Turismo da Serra Nordeste firmarão
parceria na quarta-feira, dia 8/1,
visando ao desenvolvimento de
projetos na área de turismo. O
convênio será assinado às 14h,
na Reitoria, Campus II, na ERS239, 2.755, em Novo Hamburgo,
pelo reitor Ramon Fernando da
Cunha e pelo vice-presidente da
entidade, Roberto Dalle Molle.

E-BOOK – O artigo sob o
título “Aconteceu na Cidade
Baixa”, publicado na edição de
3/1/2014 do Jornal do Comércio,
página 4/Opinião, de autoria
do advogado Léo Iolovitch, faz
parte de O Livro na Nuvem,
que pode ser lido gratuitamente
pela internet, acompanhado de
trilha sonora em http://www.
olivronanuvem.com.br/site/
aconteceu-na-cidade-baixa.html.

