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CULTURA

Ueba! Nuzman tomou no COI!
‘Vou te matar’, tudo bem! ‘Cala boca, gordo’, barraco.
Desmoralizaram a Papuda! Presos escandalizados!

B

uemba! Buemba! Macaco Simão Urgente!
O esculhambador-geral da República! Ouro pro
Brasil! O Nuzman tomou no
COI!
“PF prende presidente do
Comitê Olímpico do Brasil!”.
Nuzman: roubou ouro e levou ferro! Rarará!
As Olimpropinas! Agora
temos propinas olímpicas:
assalto ornamental, assalto a
distância e assalto com vara!
O patrimônio do Nuzman
deu um salto triplo mortal
carpado!
E corre na internet: “Sabe
o que as jornalistas Márcia
Peltier, Cláudia Cruz e Ticiana Villas Boas têm em
comum? MARIDOS PRESOS”. Rarará!
E atenção! Barraco na Papuda: “Geddel, Saud e Funaro promovem barraco na Papuda”. Funaro: “Saud, vou te
matar”. Geddel: “Saud, também vou te matar!”. “Cala a
boca, gordo”.
Sempre sobra pro gordo.
“Vou te matar”, tudo bem!

“Cala boca, gordo”, vira barraco. Barraco na Papuda!
Eles desmoralizaram o
presídio. Eles conseguiram
desmoralizar a Papuda! Dizem que os presos ficaram
escandalizados! Rarará!
E o Nuzman! tem cara de
múmia que acabaram de desenfaixar. Pega uma múmia,
tira as faixas e descobre o
Nuzman!
Todas múmias: Nuzman,

Marin e o presidente da CBF
que se chama Marco Polo,
mas tá proibido de viajar!
O Marco Polo não pode
viajar! Rarará! E reparou
que essa gente não toma
sol? Temer, Nuzman, Marin,
Crivella. Tudo defunto amanhecido! E o Franskstemer
continua com sua maratona
de deputados! 42 por dia!
Tudo rapidinha: “É quanto?”.
“É quanto?”. “É quanto?”. O
Temer devia botar um caça
níquel no gabinete! Três maçãzinhas, leva verba de R$ 2
milhões. Três limões, verba
de R$ 5 milhões. Três morceguinhos, verba de R$ 15
milhões! Rarará! É mole? É
mole, mas sobe!
E eu tenho uma amiga
que leva uma vida sexual tão
chocha, mas tão chocha, que
quando rola alguma coisa,
tem bolo e brigadeiro no final. Rarará!
Nóis sofre, mas nóis goza!
Que eu vou pingar o meu
colírio alucinógeno!
simao@uol.com.br
@jose_simao

Outubro: criança tem
diversão garantida
Programação do Bauru Shopping, que começa hoje, conta com
diversas atividades gratuitas para a garotada aprender brincando

O

mês das crianças está
muito divertido no Bauru Shopping. As tardes
dos finais de semana serão
cheias de atrações gratuitas
para toda família. A programação conta com oficinas artísticas e encontros especiais.
Para comemorar o feriado, na
quinta-feira, 12, a garotada
também será presenteada com
uma festa completa, com direito a muita diversão e brinquedos infláveis.
Segundo Ivan Mouta,
gerente geral do Bauru Shopping, além da grande variedade de produtos infantis disponíveis no centro de
compras, os consumidores
encontrarão muitas opções de
lazer durante outubro.
“O Bauru Shopping sempre está em busca de novidades para os consumidores.
Sabemos que além de um
espaço de compras, as pessoas vêm aqui para passear e
se divertir com a família, por
isso temos preocupação em
sempre oferecer variedade na
programação de cultura e en-

tretenimento”, afirma.
Hoje, 7, das 14h às 20h,
haverá oficina de dedoches.
Durante o período, as crianças aprenderão a criar fantoches para os dedos e depois
podem se divertir usando os
personagens em infinitas histórias que a imaginação dos
pequenos permitir. Para este
domingo, o shopping preparou mais duas atrações.
Na oficina de artes, que
também acontecerá das 14h
às 20h, a garotada terá como
passatempo cavaletes e muitos
lápis de cor para criar e pintar
desenhos. Um pouco mais tarde, das 16h às 18h, toda família
está convidada para participar
de um encontro de brinquedos.
Já na quinta-feira, dia 12,
os consumidores serão presenteados com uma festa em comemoração ao Dia das Crianças. O evento será realizado
no estacionamento externo.
As crianças poderão brincar
em três brinquedos gigantes
infláveis, interagir com personagens infantis e participar de
oficina de esculturas de bexi-

gas e pintura facial. Neste dia,
o centro de compras terá expediente especial. Lojas abrem
das 14h às 20h e praça de alimentação e lazer funcionam
das 11h às 22h.
Para o final de semana seguinte, as atividades programadas serão oficinas de pintura em gesso (14/10), guache e
massinha (15/10). Todas acontecem das 14h às 20h. No domingo, um encontro de heróis
e princesas promete encher os
corredores do shopping com
muitas fantasias. A atração
será realizada das 16h às 18h.
No dia 21, as atividades
continuam com oficina de jardinagem e no domingo, 22, as
crianças poderão brincar com
guache e massinha. A programação das oficinas acontecerá
das 14h às 20h.
Ainda no domingo, das
16h às 18h, será realizado
o encontro de hoverborard,
tênis de rodinha e patins.
Toda programação é gratuita
e acontece, com exceção do
dia 12, no terceiro piso do
centro de compras.
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