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GPS do Corinthians: evite Ponte!
E o Ceni poderia ter se aposentado sem levar um gol do Valdivia. O
cara joga de dez em dez anos e faz gol
Buemba! Buemba! Macaco
Simão Urgente! O esculhambador-geral da República! Sensação
térmica: brigadeiro derretido!
Sensação térmica: Quero Morrer.
Quero Ficar Pelado!
E uma amiga botou a placa
na porta da casa: “Aceita-se Piscina-se!”. E eu tenho a foto dum
relógio de rua anunciando a temperatura no Rio: FUDEX! Rarará.
E o Mercadante parece ma-

rido de aluguel: foi ministro da
Ciência, ministro da Educação,
agora Casa Civil, conserta torneira vazando, troca lâmpada e
limpa caixa d’água! Rarará!
E essa Piada Pronta: “Brasil
presidirá Comissão pela Construção da Paz da ONU”. Pela Roseana Sarney. Em Pedrinhas. Direto
de Pedrinhas! Eu sei quem vai
presidir a Comissão de Paz da
ONU: a PM de São Paulo! Rarará!

Aliás, a PM tá precisando
fazer análise. “Uma hora é para
impedir acesso de manifestantes,
outra é pra deixar as depredações
rolarem”, diz PM de São Paulo.
Vão ter que fazer terapia: uma
hora é pra bater, outra hora é pra
não bater e outra hora é pra sumir!
E a maior alegria do mundo
é zoar com o Corinthians! Errar é
o Mano e perder tudo é corintiano! Perdeu pra Ponte Preta! Caiu
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da Ponte. Diz que o melhor lugar
pra comer um gambá é embaixo
da ponte. E o GPS de corintiano:
Evite a Ponte!
E aquela invasão no CT do
Corinthians não foi rolezinho, foi
arrastão mesmo!
E o site Futirinhas: “Corintiano preso em Oruro se envolve
em terceira confusão e pede música no ‘Fantástico’”.
E o meu São Paulo? O Ceni
poderia ter se aposentado sem
essa: levar um gol do Valdivia!
Do Valdivia? O cara joga de dez
em dez anos e faz um gol no
Ceni. E aí o Ceni quis passar uma
rasteira no Valdivia. E errou. Errou na rasteira. Rarará.

E outro do Alan Kardec: gol espírita! Gol do além! Rarará! E já tão
dizendo que o São Paulo perdeu
porque o Niko e o Félix estão em
lua de mel. Essa foi péssima! Pior
que levar gol do Valdivia! Rarará.
É mole? É mole, mas sobe!
Os Predestinados! Um amigo
meu queria castrar o gato e achou
essa aqui: “Especialista em castração de cães e gatos: dra. PAO
KAY”. Do Pet Shop Amigo! Muy
Amigo! Rarará. E essa: “Laboratório Itapoá de Análises Clínicas:
dr. Reinaldo BEXIGA!” Rarará.
Nóis sofre, mas nóis goza.
Hoje, só amanhã!
Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno!

ANUNCIE NO JC. LIGUE 3213.1333.
CURSOS E CONCURSOS

LIDERANÇA – No dia 6/2, às
18h30min, o Sindiatacadistas
promoverá o curso Liderança –
agregando pessoas, com Gabriela Zambrano Ávila Jost. Local:
avenida Júlio de Castilhos, 440,
no 14º andar, Porto Alegre.
E-mail: sac@sindiatacadistas.
com.br. Tel.: 3214-7400.
ANHANGUERA – No dia 13/2,
das 19 às 22h, a Faculdade
Anhanguera realizará os cursos:
Gerenciamento de carreiras,
Finanças pessoais e Português
para o dia a dia. As atividades
são gratuitas. Ao todo, 180 vagas
serão ofertadas. Os cursos, que
são abertos ao público em geral,
possuem carga horária de três
horas. Os interessados devem
entrar em contato pelo e-mail
marina.nunes@anhanguera.
com ou pelos telefones 3092-5711
e 3092-5712.
ESPM – A Espm-Sul promove
MBA em Gestão de Projetos. As
inscrições poderão ser feitas
até 21/3. As aulas são voltadas
para gestores, empreendedores
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e profissionais envolvidos em
atividades que necessitam expertise em gestão de projetos. As
aulas terão início no dia 24/3.
COMPETÊNCIAS – A Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Rio Grande do
Sul promoverá, de 10 a 12/2, das
18h às 22h, o curso de Seleção
por competências. Os encontros
ocorrerão na Rua dos Andradas,
1.234, conjunto 1.802. As inscrições podem ser feitas pelo site
www.abrhrs.org.br.
MBA – Instituto Brasileiro de
Gestão de Negócios (Ibgen), está
com inscrições abertas para os
cursos de MBA, Gestão empresarial, Gestão da qualidade,
Gestão do desenvolvimento humano e organizacional, Gestão
de finanças e Controladoria. Site:
www.ibgen.com.br.
INEJE – O Instituto Nacional de
Estudos Jurídicos e Empresariais
(Ineje) abre as inscrições para
o novo MBA em Negociação
e tributação internacional. As
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aulas terão início no dia 14/3, na
rua Mostardeiro, 88, em Porto
Alegre. Tel.: 3388-8023.
CAPACITAÇÃO – A empresa
Sinbrasil promoverá o curso
de Modelagem de processos de
negócios nos dias 12 e 13/2. E-mail comercial@sinbrasil.com.
br. Tel.: 3028-5454.
ESPANHOL – O Instituto Cervantes de Porto Alegre está
com inscrições abertas para os
intensivos de verão. Os cursos
são destinados a alunos iniciantes. Local: rua João Caetano,
285, em Porto Alegre. E-mail:
informapalegre@cervantes.es.
Tel.: 3079-2400.
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.
INVESTIDOR – 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.

DIVERSAS

NAVAL – Estão abertas as inscrições para as empresas interessadas em participar da 7ª Rodada
de Negócios do Sebrae no Rio
Grande do Sul , que irá ocorrer
durante a Feira do Polo Naval,
em Rio Grande. A atividade faz
parte da programação da feira,
que será realizada de 11 a 14/3,
no Centro Integrado de Desenvolvimento e Estudos Costeiros
(Cidec-Sul) da Universidade
Federal do Rio Grande (Furg). As
inscrições devem ser feitas no
Portal de Rodadas de Negócios
do Sebrae. (http://aplicativos.
sebrae-rs.com.br/rodadasdenegocios/). Tel.: (0800) 570-0800.
SEMINÁRIO – O Grupo Consultoria promoverá no dia 12/2, das
13h30min às 17h, o seminário
Prepare-se para o eSocial. Local:
rua Pinheiro Machado, 148, em
Porto Alegre. Tel.: 3516-9367. E-mail: grupo@grupo.srv.br.
PARCERIA – A Universidade
Feevale, em parceria com o
Instituto Brasileiro de Tecnologia
de Couro, Calçado e Artefatos realizará o VIII Simpósio Brasileiro
de Biomecânica do Calçado, os
dias 8 e 10/4, na ERS-239, 2.755,
em Novo Hamburgo.
CANADÁ – O Ministro do Comércio Internacional do Canadá, Ed
Fast, anunciou uma nova estratégia internacional de educação
projetada para manter e melhorar a posição global do Canadá

no Ensino Superior. O plano, que
estabelece metas abrangentes
para atrair mais pesquisadores
internacionais e estudantes para
o Canadá, tem o Brasil como um
dos principais focos, reforçando
a parceria de longa data entre os
dois países.
PUCRS – O curso de especialização Políticas públicas e
trabalho cooperado, na modalidade a distância, promovido
pela Faculdade Serviço Social
da Pucrs, recebe inscrições até
17/3. O curso ocorrerá a partir
de março. As matrículas podem
ser feitas na sala 112 do prédio
15 da universidade, na avenida
Ipiranga, 6.681 e pelo site www.
pucrs.br/educacaocontinuada.
Tel.: 3320-3727.
USP – A Escola de Engenharia de
São Carlos (Eesc) da USP comunica que estão abertas, até o dia
14/4, as inscrições para duas vagas de docentes no Departamento
de Engenharia Aeronáutica. As
oportunidades são para os cargos
de professor doutor, referência
MS-3, RDIP, áreas de Projeto
Aerodinâmico – Edital 2/2014 – e
Projeto Estrutural – Edital 3/2014.
As inscrições podem ser feitas,
pessoalmente, por procuração
ou correspondência, no Serviço
de Assistência aos Colegiados da
Eesc, na avenida Trabalhador são-carlense, 400, Bloco E-1, 1º andar,
em São Carlos (SP). Site: www.
eesc.usp.br. Tel.: (16) 3373-9231.

