Jornal de Serviço (leitura em diagonal das páginas amarelas)
Adriana Calcanhoto





I
Máquinas de .................
Máquinas de .................
Máquinas de .................
Máquinas de .................
Máquinas de .................
Máquinas de .................
Máquinas de .................
Máquinas de .................
Máquinas de .................
Máquinas de .................

II
Champanha por .................
Artigos .................
Institutos de .................
Metais .................
.................
Salões para ................. e festas
Sondimentos e .................
Botões a .................
Roupas de .................
Tântalo


III
Panelas de .................
Rolos .................
Sistemas de .................
Vigilância .................
Vigilância .................
Interruptores de .................
.................
.................
.................
................. de ruídos

IV
Doenças da .................
Doenças do .................
Doenças do .................
Doenças .................
Doenças das .................
Doenças .................
.................
Doenças da .................
Empresas .................
Coletores de .................

V
Papéis .................
Vidro .................
Gelatina .................
.................
.................
Resfriamento de .................
Retificadores .................
Tesouras .................
................. comprimido
Cupim

VI
Mourões para cerca
................. de pianos
................. de igreja
................. de passagem
.................
................. abdominais
................. de porco
Peles cruas
................. ornamentais
Decalcomania

VII
Peritos em ................. de documentos
Peritos em imposto de .................
Preparação de papéis de .................
Representantes de papel e .................
................. particulares
Tira-.................
Limpa-.................
Fogos de .................
................. especiais
Ioga

VIII
Anéis de carvão
Anéis de .................
.................
.................
Extinção de pêlos
Presentes por .................
.................
Sereias
.................
Soda cáustica

IX
Retificação de .................
Varreduras .................
Expurgo de ambientes
................. para pintura
Pintores a .................
................. armado
Guinchos
Intérpretes
Refugos
.................

Jornal de Serviço
(leitura em diagonal das páginas amarelas)
Adriana Calcanhoto





I
Máquinas de lavar lavadeira
Máquinas de lixar
Máquinas de furar
Máquinas de curvar
Máquinas de dobrar
Máquinas de engarrafar
Máquinas de empacotar
Máquinas de ensacar
Máquinas de assar
Máquinas de faturamento

II

Champanha por atacado (por grosso) grossista
Artigos orientais
Institutos de beleza
Metais preciosos
Peleterias (Port. pelame; pelaria; fábrica de curtumes; curtume de peles): curtidor
Salões para banquetes e festas
Condimentos e molhos
Botões a varejo (por miúdo; a retalho): retalhista
Roupas de aluguer
Tântalo (esp. tantalio, metal para conectar cabos eléctricos e ossos)


III

Panelas de pressão 
Rolos compressores (máquina para comprimir pavimentos da estrada)
Sistemas de segurança
Vigilância noturna (vigilante; segurança)
Vigilância industrial
Interruptores de circuito
Iscas (mechas ou minhocas)
Encanadores (canalizadores)
Alambrados (cercados com arames)
Supressão de ruídos

IV
Doenças da pele (dermatologista)
Doenças do sangue (hematologista)
Doenças do sexo (urologista)
Doenças vasculares (cardiologista)
Doenças das senhoras (ginecologista)
Doenças tropicais
Câncer (oncologista)
Doenças da velhice (geriatra; gerontologista)
Empresas funerárias (coveiro, enterrador, sepultador)
Coletores de resíduos (encanamento subterrâneo; colector de esgotos)

V
Papéis transparentes
Vidro fosco (vidreiro)
Gelatina copiativa
Cursinhos (curso pré-vestibular, preparatório ao vestibular, para passar com sucesso o exame de entrada na Faculdade): explicador
Amortecedores (mecânico)
Resfriamento de ar 
Retificadores elétricos (electricista)
Tesouras mecânicas
Ar comprimido (muitas aplicações industriais)
Cupim (termita/e, que atacam a madeira)

VI
Mourões para cerca (‘estacas’)
Mudança de pianos
Relógios de igreja
Borboletas de passagem
Cata-ventos
Cintas abdominais
Produtos de porco (açougueiro)
Peles cruas
Peixes ornamentais
Decalcomania

VII
Peritos em exame de documentos
Peritos em imposto de renda
Preparação de papéis de casamento
Representantes de papel e papelão
Detetives particulares
Tira-manchas
Limpa-fossas
Fogos de artifício
Sucos especiais
Ioga

VIII
Anéis de carvão (para juntar canos de turbinas)
Anéis de formatura (aqueles que representam emoções, profissões, reptos; costumam estar cheios de cores e símbolos)
Purpurina
Cogumelos
Extinção de pêlos
Presentes por atacado
Lantejoulas
Sereias
Souvenirs
Soda cáustica (corrosivo para desentupir) 

IX
Retificação de eixos (mecânico)
Varreduras mecânicas
Expurgo de ambientes
Revólver para pintura
Pintores a pistola
Cimento armado (encofrador)
Guinchos (grua para carros; em Portugal reboque) (rebocador)
Intérpretes
Refugos (‘desguace’)
Sebo (alfarrabista; substância para besuntar as botas)































































