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José Simão

Buemba! Buemba! Macaco 
Simão Urgente! O esculhamba-
dor-geral da República! E o site 
Sensacionalista lança pacote de 
viagem: “Vá à Europa antes que 
acabe”. Venha conhecer o nosso 
desemprego!

E um leitor me disse que a 
Renata Sorrah tá parecendo o 
roqueiro Serguei! Turbinada de 
botox. As atrizes globais botam 
tanto botox que ficam com cara 
de égua de charrete! Atriz não 
pode abusar do botox.

Tanto botox que entram no 
ar com placa no pescoço: estou 
contente, estou deprimida, es-
tou esticada, estou mais lisa que 
tábua de polenta. Isso! A Eva 
Wilma tá parecendo uma tábua 
de polenta. Rarará! Mas eu sou 
a favor: o que Deus criou, só o 
botox e o silicone seguram! Ra-
rará!

E o cofrinho de hipopótamo 
do Adriano? Aquilo não é um 
cofrinho, é o Banco Central. Diz 
que o cofrinho do Adriano já dá 

pra comprar o Tevez!
E a manchete do Twiteiro: 

“Com duas rodadas de antece-
dência, Corinthians se classi-
fica matematicamente pra dar 
vexame na Libertadores 2012”. 
Rarará!

E continua a minha campa-
nha “Viva o Humor! Fica Lupi”. 
Porque o Lupi é a cara do pre-
feito de Patópolis! E, por falta 
de escândalo novo, a gente fica 
com o Lupi mesmo! 

E a Volta do Bueiros Voado-

“Fina Estampa”! Festival de Botox!
As atrizes globais botam tanto botox que ficam todas com cara de 
égua de charrete! Rarará!

res! “Bueiro explode e pega fogo 
no centro de São Paulo!”,“Bueiro 
explode em SP e assusta mora-
dores.” BUM-EIROS! É a Light 
(ops, a Osama Bin Light) expor-
tando tecnologia pra São Paulo. 
Os bueiros tomaram a ponte 
aérea!

O Rio virou Bueiros Aires. E 
São Paulo vai virar o quê? São 
Pum! Não, São Paulo vai virar 
o Kassabueiro. Kassabueiro Vo-
ador! Rarará! Acho que é ensaio 
pro Réveillon!

A invasão das tartarugas 
ninjas. Quer subir na vida? 
Sobe em cima duma tampa de 
bueiro. Voa uns 500 metros! E 
a melhor definição de São Paulo 
é a da Katylene: São Paulo tem 

tanto gay que deveria se cha-
mar São Paula. Rarará! 

E eu queria convidar o Al-
ckmin para uma festa imperdí-
vel, que arrasta multidões: Car-
nametrô. De segunda a sexta, 
das 18h às 20h30!

E esta: superpopulação de 
urubus no Ibirapuera. E eles 
fazem ninho nas varandas dos 
apartamentos ao redor do par-
que. Ou seja, você paga R$ 6 
milhões pelo apartamento, R$ 
5.000 de condomínio, R$ 40 
mil de IPTU e tem um ninho de 
urubu na varanda. E, se mexer, 
vai preso! Praga de urubu! Nóis 
sofre, mas nóis goza.

Que eu vou pingar o meu 
colírio alucinógeno!
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SENAC/RS – As inscrições para 
o Vestibular de Verão Senac-RS 
encerram-se no dia 25/11. O ves-
tibular será no dia 27/11, das 10h 
às 13h, sendo composto de prova 
única de redação. As inscrições 
podem ser feitas pelo site www.
senacrs.com.br/vestibular ou dire-
tamente nas Faculdades de Porto 
Alegre, Pelotas e Passo Fundo.

PORTUGUÊS – Iniciam-se neste 
sábado, dia 26/11, as aulas de 
nova turma do Curso Básico 
de Português, ministrado pelo 
professor Landro Oviedo aos fins 
de semana. Destina-se a inscritos 
em concursos públicos, vestibu-
lares e aperfeiçoamento. Com 
gramática, textos e noções de 
redação, inclui também o novo 
acordo ortográfico. Informações 
podem ser obtidas no site www.
cursodeportugues.zip.net e pelo 
telefone 4100.0040. 

FAPA – A Faculdade Porto-
-Alegrense está com as inscrições 
abertas para o Vestibular 2012 
nos cursos de Administração, 
Ciências Contábeis, História, 
Letras, Matemática e Pedagogia. 
Os candidatos têm até o dia 
14/12 para fazer as inscrições. A 
prova será realizada no dia 17/12, 
das 14h30min às 17h30min. As 
inscrições podem ser feitas na 

avenida Manoel Elias, 2011 ou 
pelo site, www.fapa.com.br. Tel.: 
3382.8282.

ULBRA – O Laboratório de 
Células-Tronco e Engenharia de 
Tecidos, do Programa de Pós-
-Graduação em Diagnóstico 
Genético e Molecular da Ulbra, 
está com as inscrições abertas 
para o curso de extensão Células-
-tronco Mesenquimais (MSCs) e 
Engenharia de Tecidos, de caráter 
teórico e prático-demonstrativo. 
As aulas serão ministradas de 10 
a 12/1/2012, das 9 às 18h. (http://
www.cursocelulastronco2012.
com.br/professores.php).

ENGENHARIA – A Faculdade de 
Engenharia oferece os cursos de 
especialização em Engenharia 
de Processos e de Sistemas de 
Produção, com inscrições até 
5/3/2012, e Gestão Estratégica de 
Tecnologia da Informação, com 
inscrições abertas a partir do 
dia 9/1/2012. Os procedimentos 
podem ser realizados pelo site 
www.pucrs.br/educacaoconti-
nuada ou no Centro de Educação 
Continuada, sala 112 do prédio 15 
do Campus, na avenida Ipiranga, 
6.681. Tel.: 3320.3727.

VESTIBULAR - O UniRitter, inte-
grante da rede internacional de 

universidades Laureate, terá um 
Vestibular de Verão diferenciado 
com mais cursos entre as opções 
para os candidatos. A prova será 
no dia 27/11. As inscrições ocorrem 
até esta quarta-feira, dia 23/11, pelo 
site www.uniritter.edu.br.

ABRH-RS – A Associação Bra-
sileira de Recursos Humanos, 
seccional Rio Grande do Sul, rea-
lizará no dia 25/11, das 8h30min 
às 17h30min, o curso Indicadores 
Estratégicos de RH. Local: na rua 
dos Andradas, 1.234. Site www.
abrhrs.org.br.

VESTIBULANDOS – Encerram-se 
na quinta-feira, 24/11, as inscri-
ções para o vestibular de verão 
2012 da Faculdade de Direito da 
Fundação Escola Superior do 
Ministério Público (FMP). A prova 
será no dia 26/11, das 9h às 14h. 
As inscrições podem ser feitas 
na rua Coronel Genuíno, 421, no 
6º andar, em Porto Alegre.  Site 
www.fmp.com.br.    
  
IFRS – O Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Sul (Ifrs) recebe 
as inscrições para pedidos de 
transferência interna e externa 
para os cursos técnicos e superio-
res da instituição. O edital está no 
site www.poa.ifrs.edu.br.

INCLUSÃO – No dia 30/11, a 
partir das 9h, será realizado o 
II Encontro de Ações Inclusi-
vas. A atividade do Senac-RS é 
gratuita e tem como proposta 
promover a inclusão de pessoas 
com deficiência no mercado de 
trabalho, além de transmitir 
informação e conhecimento  às  
demais instituições e pessoas 
sobre o profissional com neces-
sidades especiais. Local: na rua 
Washington Luiz, 1.110 (http://
portal.senacrs.com.br/site/even-
tos_eai_inscricao.asp).

NUTRIÇÃO – No dia 25/11, o 
Instituto de Cardiologia promo-

verá a 4ª Jornada de Nutrição 
em Cardiologia. Na programa-
ção estão assuntos voltados à 
atualidade em cardiologia e os 
cuidados no treinamento físico 
de pacientes cardiopatas. Tel.: 
3230.3859.

SELEÇÃO – As unidades do 
McDonald ś do Shopping Praia 
de Belas, Silva Só e de Capão 
da Canoa e Tramandaí estão 
selecionando atendentes de 
lanchonete para o turno da noite 
e madrugada. Os candidatos de-
vem comparecer no McDonald ś 
da rua Silva Só e solicitar uma 
ficha de inscrição.


