Sexta-feira e fim de semana
10, 11 e 12 de janeiro de 2014

Jornal do Comércio - Porto Alegre

José Simão
Ueba! Presídio Pedrinhas Sarney!
Sabe como o Sarney chama o Maranhão? MYranhão! E o apelido da
família Sarney? Morimbundos de Fogo!
Buemba! Buemba! Macaco
Simão Urgente! O esculhambador-geral da República! E atenção! Com o Carnaval, Páscoa,
Copa e eleições, 2014 só vai entrar em 2015!
E o Maranhão? E eu sei como
botar ordem nos presídios do
Maranhão! É só o Sarney ir lá e
ameaçar ler um livro dele! Aí já
é crueldade. Na Constituição de
1988 tá escrito que é proibida a
tortura! A grande ameaça se-

ria ler “Marimbondos de Fogo”!
Aliás, sabe qual é o apelido do
Sarney? O Morimbundo de Fogo!
E tá todo mundo falando mal
da Roseana porque ela licitou
80 kg de lagosta. Mas a Roseana é fofa: as lagostas são para
as quentinhas! Arroz cru, feijão
azedo e uma lagosta por cima!
Quentinha Roseana Gourmet!
Rarará!
E o nome do presídio: Pedrinhas. Esse Pedrinhas deve

ser parente do Sarney. Presídio
Pedrinhas Sarney! Tudo no Maranhão leva o nome Sarney! O
Maranhão tem 26 maternidades
com nome Sarney. Também pra
nascer aquela parentada toda!
Rarará!
E pedir informação em São
Luís: pega a avenida José Sarney,
passa pela ponte Roseana Sarney, dobra na maternidade Kiola
Sarney e vira à direita na escola
Marly Sarney!
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E sabe como o Sarney chama o Maranhão? MYranhão! E
sabe qual o apelido da família
Sarney? Morimbundos de Fogo!
Rarará!
E eu tenho uma foto da Roseana em que pintaram um bigode
nela. Rarará! E a sigla do Maranhão, MA quer dizer Me Ajude!
Rarará!
Aliás, o Sarney sobreviveria
em qualquer presídio do Maranhão. Ele é imortal! Rarará! Ele
parece aquele general bigodudo
do filme “Frozen”, da Disney. Em
vez de cuidar dos presídios, ele
foi pro baile da Frozen! Rarará.
E em presídio brasileiro ou você
vira bandido ou evangélico. Ou
os dois, de preferência! Rarará!

E presídio de segurança máxima
se chama segurança máxima
porque nem a polícia entra!
É mole? É mole, mas sobe!
Os Predestinados! Diretor do
Departamento Penitenciário do
Paraná: Cezinando PAREDES! Eu
mudaria para Grades! Cezinando
Grades! Ou Serrando Grades!
E o nome do assessor jurídico da Pastoral Carcerária: José de
JESUS Filho! E sabe como se chama o presídio de Caxias do Sul?
APANHADOR! Presos apanham
em Apanhador! E tinha aquela
diretora do presídio de Piracicaba: Vilma METTIFOGO! Rarará!
Nóis sofre, mas nóis goza!
Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno!
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CURSOS E CONCURSOS

CONTABILISTAS – No dia 17/1,
das 9h às 12h e das 13h30min às
17h, o Sindicato dos Contabilistas
de Porto Alegre realizará o curso
de Atualização tributária nas
modalidades: lucro presumido e
lucro real (aspectos práticos). A
atividade destina-se a contadores, técnicos em contabilidade,
estudantes do curso de Ciências
Contábeis e todos aqueles queiram atuar nesta área. As aulas
serão ministradas pelo instrutor
Ronaldo Melo Silveira. Site:
http://www.scpa.org.br/. Tel.:
3225-1499.
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cialização em Língua Espanhola, promovido pela Faculdade de
Letras da Pucrs. As aulas ocorrerão de abril de 2014 a maio de
2015. As matrículas podem ser
feitas até 1/3 no site www.pucrs.
br/educacaocontinuada. Tel.:
3320-3727.

DIREITO – As matrículas estão
abertas para a especialização
em Direito Tributário, pós-graduação lato sensu promovida pelo
Instituto Nacional de Estudos
Jurídicos e Empresariais e o
Instituto Brasileiro de Estudos
Tributários. As aulas terão início
no dia 7/2. Tel.: 3388-8023. E-mail: comercial@ineje.com.br.

UFRGS – Estão abertas até dia
28/2 as inscrições para cursos de
Língua Chinesa para o semestre
2014/01, oferecidos pelo Instituto
Confúcio da Ufrgs. A atividade é
aberta a alunos da universidade
e também pessoas da comunidade em geral. São oferecidas
nove turmas, distribuídas em
quatro níveis, além do estudo
de Língua Chinesa, Literatura
e Arte. As aulas ocorrerão de
10/3 a 19/7. A inscrição deve ser
feita pessoalmente, de segunda
a sexta-feira, das 9h às 16h, na
avenida Bento Gonçalves, 9.500,
prédio 43.606, Campus do Vale,
em Porto Alegre. Tel.: 3308-7492.

FACCAT – O prazo para as inscrições do vestibular especial das
Faculdades Integradas de Taquara
(Faccat) se encerra no dia 10/2. A
prova de redação e conhecimentos de português ocorrerá no dia
11/2, às 19h, na avenida Oscar
Martins Rangel, 4.500, em Taquara. Site: www.faccat.br.

MERCADO – O Instituto Educacional BM&Fbovespa e Apimec-Sul 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.

ESPANHOL – Estão abertas as
inscrições para o curso de espe-

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.
VIOLÃO – Estão abertas as
inscrições para o curso de violão
e guitarra com João Ortácio,
guitarrista e vocalista da banda
Renascentes. O curso aborda
conhecimentos técnicos, harmonia e improvisação com amplo
repertório. As aulas são individuais ou em pequenos grupos.
Informações pelo telefone (51)
9802.5090 ou pelo e-mail jortacio@yahoo.com.br.
FEEVALE – A Universidade
Feevale realizará, entre os dias
14 e 23/1, o curso O cliente tem
sempre razão? A capacitação,
ministrada por Fernanda Mentz
Scherer, acontecerá nas terças
e quintas-feiras, das 19h às 22h,
na rua Edgar Hoffmeister, 600,
em Campo Bom. As inscrições
poderão ser feitas até o dia 12/1,
pelo site www.feevale.br/cursosdeverao.

DIVERSAS

PALESTRA – O vice-presidente
de relações Institucionais da Marcopolo, José Antônio Fernandes
Martins, será o palestrante da
reunião-almoço que a Câmara de
Indústria, Comércio e Serviços
de Caxias do Sul (CIC) promoverá no dia 15/1, às 12h, sobre o
tema “2014 – Eleições – Copa do
Mundo – Expectativas”. Local:
rua Ítalo Victor Bersani, 1.134, em
Caxias do Sul. Tel.: (54) 32188042.
CRCRS – O Contador Antônio
Carlos de Castro Palácios foi
eleito, em 7/1, presidente do Conselho Regional de Contabilidade
do Rio Grande do Sul (CRCRS),
cargo em que deverá permanecer por dois anos, 2014 e 2015.
Antecedendo a eleição para presidente, foram empossados, na
sede do conselho, os 36 novos
conselheiros eleitos em novembro do ano passado - 18 titulares
e igual número de suplentes.
Os 18 conselheiros titulares,
juntamente com um terço dos

remanescentes - nove conselheiros -, foram os responsáveis pela
eleição do novo presidente.
RESIDÊNCIA – Estão abertas
as inscrições para seleção de
candidatos para o Programa de
Residência Médica (PRM) em
Medicina Intensiva no Hospital
Municipal de Novo Hamburgo.
Site: www.fsnh.net.br.
ODONTOLOGIA – A Fundação
Odontológica de Ribeirão Preto
(Funorp), ligada à Faculdade de
Odontologia de Ribeirão Preto
(Forp) da USP, abre 12 vagas para
o curso de formação de auditor
odontológico. As aulas serão
realizadas de segunda a sábado,
entre os dias 11 e 14/3, nas dependências da Forp, campus de
Ribeirão Preto, avenida do Café
s/nº. O curso é voltado a cirurgiões-dentistas que queiram atuar
em operadoras e seguradoras do
segmento odontológico. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail
marketing@funorp.com.br.

