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Rolezinho é ‘Little Walk Around’!
Sabe por que o Fluminense perdeu? Porque o gramado
não era um TAPETE! O Tapetense perdeu do tapete!
Buemba! Buemba! Macaco Simão Urgente! O esculhambador-geral da República! E os rolezinhos? Eu sei como resolver os rolezinhos. É só botar uma placa
na porta do shopping: “Entrada proibida
para menores de 18 salários mínimos”.
E o tuiteiro monteirobsb diz que o
problema do rolezinho é o nome. Devia
ser “Little Walk Around”, ficaria no estilo Flash Mob!
E olha isso: Ingresso Guns N’ Roses,
R$ 500,00, Ingressos Doctor House Are-

na Iguatemi Brasília, R$ 480,00. Vou dar
um rolezinho! Rarará!
E o problema dos rolezinhos são os
rolezeiros, que, em vez de ficar fora, resolveram ficar dentro! Um problema baseado em duas palavras: fora e dentro!
O fora não pode entrar e o dentro tem
medo de sair! Pronto!
E sabe por que o Fluminense perdeu?
Porque o gramado não era um TAPETE!
O Tapetense perdeu do tapete!
E o meu São Paulo começou mal: per-
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dendo pro Bragantino. O Time da Linguiça! Os Bambis perderam pros Linguiças.
E essa: “Ceni erra o cálculo”. O Rogério Ceni tem que jogar usando óculos
pendurados no pescoço, aqueles óculos
pendurados numa correntinha!
E esse predestinado: o goleiro do Bragantino, Rogério DEFENDI! E o melhor
goleiro do mundo ainda é a cueca: segura
duas bolas e um atacante! Rarará!
E um leitor me disse que o São Paulo
vai fazer três novas contratações: Félix,
Eron e Niko! Rarará. Agora vai!
E essa noticia escandalosa: “CBF oferece R$ 4 milhões para a Lusa ficar calada na série B”.
A Lusa não precisa de R$ 4 milhões.
A Lusa precisa de 4 milhões de torcedores. Rarará. CBF oferece 4 mihões de tor-



  

 

cedores para a Lusa! Rarará.
E diz que o Bahia contratou o Pinto
pra jogar enfiado! Rarará!
É mole? É mole, mas sobe!
E saudades do Corinthians e do Posto
Ipiranga: “Amigo, você sabe onde fica a
torcida do Corinthians?”. “Assaltando o
Posto Ipiranga”. Rarará.
Humor de futebol não tem jeito, é
baseado em rótulos e preconceitos: corintiano e flamenguista são todos marginais, são-paulino é bambi, palmeirense
é porco.
E santista é tudo aposentado! E o Fluminense perdeu porque o STJD estava
em recesso. Rarará.
Nóis sofre, mas nóis goza!
Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno!



CURSOS E CONCURSOS

COACH – A Universidade Feevale realizará, entre os dias 27
e 30/1, das 18h às 22h, o curso
de verão Coaching – formação
de líder coach, sendo voltado a
analistas, facilitadores, coordenadores e demais interessados.
Local: campus II da Feevale, na
ERS-239, 2.755, em Novo Hamburgo. As inscrições poderão
ser realizadas até 25/1 pelo site
www.feevale.br/cursosdeverao.
Tel.: 3586-8822.
VESTIBULAR – A UniRitter,
integrante da rede internacional de universidades Laureate,
confirma prova de vestibular
complementar para o dia 22/1. A
seleção dos candidatos acontecerá nos dois campi da instituição,
Porto Alegre e Canoas, a partir
das 19h. Hoje é o último dia
para fazer as inscrições, no site
www.uniritter.edu.br.
AUTOMAÇÃO – A Universidade Feevale está com inscrições
abertas, até o dia 8/2, para a
segunda edição do curso de
pós-graduação em Automação e
Controle. As matrículas para a
especialização, desenvolvida em
parceria com a empresa Altus,
podem ser feitas pelo site www.
feevale.br/pos.
INVESTITOR – O Instituto
Educacional BM&Fbovespa e
Apimec-sul abrem as inscrições
para o MBA em Mercado de
Capitais. As matrículas ficarão
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abertas até 25/3. Informações
pelo e-mail apimecsul@apimecsul.com.br, pelo site www.
apimecsul.com.br e pelo telefone
3224-3121.
PUCRS - 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.
ESPANHOL – Estão abertas as
inscrições para o curso de extensão Espanhol Para Viagem, na
modalidade a distância, promovido pelo Instituto de Cultura da
Pucrs. Aulas no período de 14/4
a 25/5. Os interessados podem se
matricular na sala 112 do prédio
15 da universidade, na avenida
Ipiranga, 6.681, e também pelo
site www.pucrs.br/educacaocontinuada. Tel.: 3320-3727.
GOVERNANÇA – O curso de
especialização Governança
Corporativa e Gestão de Riscos,
promovido pela Faculdade de
Administração, Contabilidade e
Economia da Pucrs, recebe ins-

crições até 21/3. Os participantes
serão capacitados em práticas
de governança corporativa e
gerenciamento de riscos. As aulas ocorrerão de abril de 2014 a
fevereiro de 2016. As inscrições
podem ser feitas pelo site www.
pucrs.br/educacaocontinuada.
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.
LEFISC – As inscrições estão
abertas para o curso EFD Contribuições (PIS/Cofins)
Cruzamento de Informações,
que será realizado no dia 14/2,
das 8h30min às 18h, na rua
Hoffmann, 724, em Porto Alegre.
As inscrições poderão ser feitas
pelo telefone 3346-6362 ou pelo
e-mail sindiconta@sindiconta.
com.br.
UNISINOS – As inscrições para
a segunda edição do MBA em
Gestão do Varejo de Combustíveis estão abertas e podem ser
feitas pelo site http://www.unisinos.br/. O curso, resultado de
uma parceria do Sulpetro e da
Universidade do Vale do Rio dos
Sinos (Unisinos), será realizado
em Porto Alegre.

DIVERSAS

REUNIÃO – No dia 23/1, às
11h45min, a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de
Novo Hamburgo, Campo Bom e
Estância Velha promoverá reunião-almoço, tendo como tema
do encontro a “Dinâmica Emocional de uma Equipe - Compreender as relações interpessoais”,
com o psicólogo Édio Kessler.
Local: Sociedade Ginástica Novo
Hamburgo, na rua Castro Alves,
166. As inscrições podem ser
feitas pelo site www.acinh.com.
br/eventos .
MBA – A Espm-Sul e o Instituto
Latino Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável
(Ilades) estão lançando o MBA
em Governança Empresarial e
Sustentabilidade Ambiental. O
objetivo do curso é capacitar os
participantes na utilização de
ferramentas multidisciplinares
técnicas, legais e institucionais,
assim como nas boas práticas
de governança sustentável
como instrumento estratégico
de gerenciamento de riscos e
oportunidades.

PROFESSORES – A Universidade Feevale seleciona professores
de Língua Portuguesa para
correção das redações de vestibular. As inscrições são online e
podem ser feitas até 5/3, no site
www.feevale.br/corretores. O resultado será divulgado até 11/4.
Os professores deverão enviar
os documentos: requerimento de
inscrição, redigido pelo candidato, explicitando os motivos pelos
quais pretende atuar na função;
curriculum vitae; comprovação
de graduação em Letras - cópia
de diploma; e comprovação de
docência em Língua Portuguesa
no Ensino Médio.
SIMPÓSIO – O Ibmec/RJ, em
parceria com a Escola de
Comando e Estado Maior do
Exército e apoio da Associação
Brasileira de Recursos Humanos, organiza o I Simpósio de
Educação Continuada: desenvolvendo o ensino por competência. A atividade ocorrerá
no dia 11/2, na Eceme, praça
General Tiburcio, 125, Urca, RJ.
Tel.: (21) 2295-4146.
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