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Jornal do Comércio - Porto Alegre

José Simão
Ueba! Maldição da sogra!
E o juiz que não viu o gol do Vasco contra o Flamengo? Entrou 33 cm
e ele não viu! O juiz era o Stevie Wonder!
Buemba! Buemba! Macaco
Simão Urgente! O esculhambador-geral da República! Piada
Pronta: “Americana presa por
não ter entregado filme que pegou há nove anos na locadora”.
Qual o nome do filme? “A SOGRA!”. Presa por não devolver a
sogra. Ou é sequestro ou muito
amor! A Maldição da Sogra! E
essa: “Pato só vai estrear daqui a
um mês em ALAGOAS!”. Ou seja,
em casa! Rarará!

E acabou o horário de verão.
Todo mundo sem noção! Que horas são? Que horas é hoje? Meio-dia pras quatro? E aí perguntei
prum amigo: “Atrasou o relógio?”.
“Atrasei, antes do ladrão levar”.
E a Dilma acordou eufórica:
ganhou mais uma hora de mandato! “Maaaantega! Ganhamos
mais uma horinha! Sobe o PIB”.
Rarará! E apagão é mais econômico que horário de verão. E aí
perguntei prum porteiro: “Que

horas são?”. E ele: “Uma na nova
e duas na velha”. Rarará!
E outra piada pronta: “Clássico da paz entre Corinthians e
Palmeiras tem ofensas e torcedor
preso”. Mas em futebol agora tá
assim: qualquer ameaça de paz,
eles entram em guerra. Rarará!
Prenderam torcedores com
bastão de madeira com pregos
na ponta! Mas isso é homem das
cavernas! Direto das cavernas.
Os trogloditas!

simão@uol.com.br

E o juiz que não viu o gol do
Vasco contra o Flamengo? Entrou
33 cm e ele não viu! O juiz era o
Stevie Wonder! O Mr Magoo!
Na próxima partida, o Flamengo vai jogar com um goleiro
e dez juízes! Aliás, nem precisa
de goleiro! Se a bola entrar, o juiz
não vê mesmo! Rarará!
E o site Futirinhas diz: “O
time mais roubado do Brasil é a
Portuguesa. O segundo é o Vasco”. E se der apagão, chama o
Corinthians que ele vem com a
lanterna! Aliás, diz que o Corinthians contratou mais um craque. Pra segurar a lanterna! O
Corinthians ficou com a lanterna,
só falta acabar a pilha! Rarará!
E hoje, na rua, eu vi um

torcedor corintiano, fiquei com
tanta pena que dei um abraço
apertado nele! Rarará! É mole? É
mole, mas sobe!
O Brasileiro é Cordial! Olha
essa placa num pomar em Minas: “Roubar é crime. Pedir é
ser educado. Ficar sem as mãos
é aleijado. E se morrer é finado!’.
Medo! Pânico!
E essa outra na estrada Vinhedo Itatiba: “Si ocê ponhá lixo
aqui, vai nascê um cancro no
seu *. Pai Jacó”. E as pessoas ainda têm medo do Kim Jong-un só
porque ele mandou matar o tio!
Rarará!
Nóis sofre, mas nóis goza!
Que eu vou pingar o meu colírio alucinógeno!

>>FAÇA AS CONTAS. VOCÊ GANHA MAIS ANUNCIANDO AQUI.
CADERNO JC CONTABILIDADE. TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, NO SEU JC.
Ligue e assine 0800.051.0133 ou acesse www.jornaldocomercio.com
CURSOS E CONCURSOS
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INFORMÁTICA – A Universidade Feevale realizará o curso
Linguagem de programação
C – avançado, de 22/2 a 26/4, no
campus II, na ERS-239, 2. 755,
em Novo Hamburgo. A capacitação ocorrerá aos sábados e será
direcionada a técnicos, engenheiros ou estudantes das áreas
de Eletrônica, Elétrica, Mecatrônica e Ciência da Computação.
As inscrições podem ser feitas
até o dia 20/2, no site www.
feevale.br/cursoseeventos. Tel.:
3586-8822.
ESPECIALIZAÇÃO – 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.

FMP – A Fundação Escola
Superior do Ministério Público
do Rio Grande do Sul (FMP) está
com inscrições abertas para o
curso preparatório às carreiras
jurídicas com ênfase à do Ministério Público, nas modalidades
presencial e EAD. Site: www.
fmp.com.br. Tel.: 3027-6565.
FEEVALE – Terão início, no dia
14/3, na Universidade Feevale,
as aulas da pós-graduação em
Citopatologia Diagnóstica. As
inscrições, destinadas a graduados em Biomedicina, Farmácia
ou Medicina, podem ser feitas,
até o dia 1/3, pelo site www.
feevale.br/pos.
MBA – A Universidade Feevale
está com inscrições abertas para
o MBA em Gestão Empresarial.
As aulas acontecerão nas sextas-feiras, das 19h às 22h20min, e
aos sábados, das 9h20min às
12h40min. As inscrições para o
curso, que inclui uma viagem de
duas semanas à Finlândia, po-
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dem ser realizadas até o dia 28/3,
pelo site www.feevale.br/pos.
ESPANHOL – Estão abertas as
inscrições para o curso de especialização em Língua Espanhola
promovido pela Faculdade de
Letras da Pucrs. As aulas ocorrerão de abril de 2014 a maio de
2015. As matrículas poderão ser
feitas até 1/3 no site www.pucrs.
br/educacaocontinuada.
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,
pelo site www.apimecsul.com.br
ou pelo telefone 3224-3121.
INTELIGÊNCIA – Estão abertas
as inscrições para o curso de
especialização Inteligência Estratégica e Competitiva, promovido
pela Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia da
Pucrs. O curso busca qualificar
os participantes nas competências específicas para condução
de processos de inteligência nas
empresas. As aulas ocorrerão
a partir de 28/4. As inscrições
poderão ser feitas até 21/3 na sala
112 do prédio 15 da universidade,
na avenida Ipiranga, 6.681 ou
pelo site www.pucr s.br/educacaocontinuada. Tel.: 3320-3727.

DIVERSAS

HEMOCENTRO – O Hemocentro do Estado do RS (Hemorgs/
Fepps) está retomando, em
fevereiro, a rotina de coletas
externas com sua unidade móvel. A programação de visitas a
cidades com hospitais atendidos
com sangue e hemocomponentes é mais uma estratégia para
enfrentar a queda nas doações,
situação típica nesta época do
ano. É um estímulo adicional
à doação de sangue, já que
o ônibus que reproduz uma
unidade hemoterápica vai ao
encontro dos doadores. A próxima campanha será realizada
nesta terça-feira, dia 18/2, em
São Jerônimo. Depois, a equipe
do Hemocentro estará em São
Sebastião do Caí e Osório.
VAGAS – A rede de farmácias
Mais Econômica, da Brasil Pharma, está com processo seletivo
aberto para a contratação de
profissionais em Porto Alegre e
região metropolitana. São 30 vagas para balconistas e operador
de caixa. Os interessados podem
enviar currículos para o e-mail
trabalheconosco@maiseconomica.com.br.
SEMINÁRIO – No dia 25/2, das
9h às 17h, a Deloitte realizará
seminário sobre a Medida Provisória 627 de 2013, que revogou o
Regime Tributário de Transição
e modificou diversos itens da

legislação do IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins. A MP dispõe sobre
o tratamento tributário relativo
ao regramento de adequação ao
padrão internacional de contabilidade (IFRS). Local: Hotel Plaza
São Rafael, na avenida Alberto
Bins, 514. Tel.: 3327-8801.
SISUTEC – As inscrições para o
Sistema de Seleção Unificada do
Ensino Técnico e Profissional (Sisutec) de 2014 poderão ser feitas
a partir do próximo mês, entre
os dias 17 e 21/3. O sistema seleciona candidatos que já concluíram o Ensino Médio para cursos
técnicos com base nas notas
no Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem). O resultado da
primeira chamada será divulgado no dia 25/3. As matrículas
devem ser feitas de 26 a 28/3.
Todas as datas da edição 2014
do Sisutec foram publicadas no
Diário Oficial da União.
PUCRS – A Faculdade de Administração, Contabilidade e
Economia da Pucrs promoverá a
especialização Empreendedorismo e gestão de novos negócios.
O início das aulas está previsto
para abril de 2014. As inscrições
seguem até 21/3 e podem ser
feitas pelo site www.pucrs.br/
educacaocontinuada e na sala
112 do prédio 15 do campus, na
avenida Ipiranga, 6.681. Tel.:
3320-3727.

