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As urnas de Rio das Pedras – 1

“Quem tem boca fala o que
quer. Quem tem grana é que
vai a Roma!”

AZIZ

Do para-choque de um caminhão

AZIZ AHMED

ahmedpovo@gmail.com

Natal gordo

Usuários unidos jamais serão vencidos

Os grandes escritórios de advocacia não esperavam um papai-noel
mais generoso neste Natal. No rastro da Operação Lava-Jato estão em
cana algumas das maiores fortunas do país. São
empreiteiros dispostos a
pagar qualquer preço
para não ver o sol quadrado.

Haja Lexotan
A preocupação nas
hostes peemedebistas é
de que o lobista Fernando Baiano – apontado
por Paulo Roberto Costa, ex-diretor de Abastecimento da Petrobras,
como “operador do
PMDB” em esquemas
de corrupção na estatal
–, resolva aderir à delação premiada.

A Lei dos Portos, imposta pelo governo Dilma via Medida Provisória, calou a
voz dos usuários, porque o conselho do qual participavam foi transformado de
deliberativo em consultivo, ou seja, passou de cavalo a burro. Em resposta, empresas que usam os portos estão criando conselhos pelo Brasil afora. O Conselho
de Usuários do Porto do Rio terá sua assembleia constitutiva no próximo dia
25, na Bolsa de Gêneros Alimentícios, no Mercado São Sebastião. O entusiasta
André de Seixas e o advogado Osvaldo Agripino convocam usuários de portos e
transporte a se unirem, para marcarem posição e conseguirem ser ouvidos.
Mesmo antes de se formalizarem, os usuários já conseguiram alguns êxitos, como impedir um aumento abusivo nas tarifas dos terminais. Depois do conselho
do Rio, o próximo passo será a criação de uma entidade nacional, para pressionar ainda mais os burocratas do setor portuário. Além de reclamarem de preços
e políticas, os usuários também estão de olho em outros detalhes. As obras perto
dos terminais, na área chamada de Porto Maravilha, estão indo bem, mas a situação do bairro do Caju, na Zona Norte carioca, está um mafuá. Além de pedir
tarifas mais módicas, os usuários vão pressionar a prefeitura para dar atenção
ao Caju, onde há dois estaleiros – Inhaúma e ex-Caneco – e uma entrada para o
Cais do Porto. Lá se amontoam caminhões, carros, contêineres, motos, numa
área com buracos, sujeira e trânsito caótico. O cais está um caos.

Mãos livres
Uma sugestão de bom senso chegou à Polícia Federal. Pedia que os peixes graúdos fisgados nesse arrastão do Petrolão não fossem algemados.

Equilibrista

Sempre ele
Ainda cumprindo pena de prisão domiciliar,
condenado como um
dos mentores do esquema do mensalão, o exministro José Dirceu
tem agora o santo nome
também envolvido no
escândalo do Petrolão.
Teria sido ele quem indicou Renato Duque para
diretor de Serviços da
Petrobras. O dito-cujo
foi preso sexta-feira,
acusado de receber propinas por contratos celebrados na estatal e até
por ter conta na Suíça.

SEGUNDA-FEIRA,
17 DE NOVEMBRO DE 2014

Filha do falecido e renomado advogado Robert Kardashian, a atriz e
cantora americana Kim
Kardashian (foto), de 34
anos, aparece nua – o
que não chega a ser novidade –, com o bumbum em primeiro plano,
na capa e recheio da nova edição da revista “Paper”. As fotos foram feitas em Paris por Jean-Paul Goude, que recriou seu
icônico clique Champagne Incident, no qual Kim aparece equilibrando
uma taça de champanhe justamente em sua aplaudida região. O próprio
maridão orgulhoso de Kim, Kanye West, tratou de postar o resultado das
primeiras fotos no Instagram.

O jornal “A Voz de Rio das Pedras” publicou o mapa da votação
nas urnas da comunidade e revelou dados interessantes. A candidata mais votada para presidente, no primeiro turno, foi Marina Silva
(25.776 votos), seguida de Dilma Rousseff (23.237) e Aécio Neves
(21.684). Para governador, Pezão ganhou bem, com 30.268 votos,
seguido de Crivella, com 18.327, mas a votação do professor Tarcísio Motta, terceiro colocado, foi bem expressiva: 10.396. Para senador, Romário ganhou de goleada: teve 46.139 votos, contra 11.005
do ex-prefeito Cesar Maia e 2.789 de Lilian Sá.

As urnas de Rio das Pedras – 2
Mas o inusitado ocorreu nos resultados para deputado. Numa
área estigmatizada pelo mito de viver sob influência de milícia, o federal Eduardo Cunha (5.682 votos) e o estadual Domingos Brazão
(11.517), que concentra grande parte de suas ações na região, lideraram a disputa. Mas vejam só os números dos segundos mais votados: o polêmico deputado federal Jair Bolsonaro teve 4.520 votos
dos eleitores de Rio das Pedras e o deputado estadual Marcelo Freixo, que presidiu na Assembleia a CPI das Milícias, obteve 5.088 votos.

Os trens tucanos
Para provar que não divulga só escândalos petistas, o meu guru,
jornalista Carlos Brickmann, postou em sua página na rede a notícia
de que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e o procurador-geral de São Paulo, Márcio Elias Rosa, escolheram os promotores que, no início de dezembro, viajam a Berna, na Suíça. Objetivo:
obter provas contra empresas participantes do cartel dos trens metropolitanos paulistas e dos metrôs de Brasília e São Paulo. De acordo com denúncias da alemã Siemens, que sabe tudo porque esteve
lá, o cartel operou entre, 1998 e 2008, nos governos paulistas de Mário Covas, Geraldo Alckmin e José Serra, todos do PSDB.

“Morta”de 91 anos acorda no necrotério
A polonesa Janina Kolkiewicz, de 91 anos, que passou 11 horas na
câmara fria de um necrotério depois de ser declarada morta, voltou
à ... vida queixando-se de frio. Ela foi declarada morta após um exame feito pela médica da família. No entanto, funcionários do necrotério ficaram surpresos ao observar o movimento na bolsa que
guardava o corpo. De volta à casa, Kolkiewicz foi recebida com uma
tigela de sopa e duas panquecas.

Agora é a vez do braçophone
Uma empresa francesa está desenvolvendo uma pulseira interativa que projeta no braço do usuário uma tela para acessar e-mails e
redes sociais. A novidade deve chegar ao mercado por R$ 1.600,00.

Mexericos da Candinha
A modelo Carol Muniz, de 28 anos, acaba de romper (é a segunda
vez) o romance com o presidente eleito da CBF, Marco Polo Del Nero, 73 anos. Eles foram juntos para a Turquia, se desentenderam e
ela regressou antes para o Brasil. O cartola queria que ela trabalhasse na área de esportes da entidade; ela quer ser modelo, atriz e está
no “Paparazzo”, muito à vontade.

ESTA COLUNA É PUBLICADA ÀS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS

Porto Real inicia período de
pré-matrículas para 2015
Divulgação

Pais podem procurar escolas e creches
pretendidas até dia 28 deste mês.
Confira os documentos necessários
rede municipal de
ensino inicia hoje
o período de prématrícula escolar
para o ano de 2015. Até dia
28 de novembro pais e responsáveis podem se dirigir
às unidades escolares pretendidas e creches para realizar o procedimento, das 8h
às 17h. A Escola Noturno
Porto Real atenderá em horário diferenciado, das 17h
às 22 horas.
Segundo a assessora de
Inspeção Escolar da Secretaria de Educação, Ivone Barbosa, a pré-matrícula é destinada a alunos originários
de outra rede de ensino ou
mesmo crianças não estudantes no momento e estima. “Esperamos uma média
de 300 alunos novos ingressando na rede municipal de
ensino em 2015”.
Para a realização da prématrícula serão necessárias
as seguintes informações:
dados pessoais do aluno; endereço completo; telefone
para contato; e-mail (caso
possua); cartões do SUS e de
vacina; série pretendida; rede escolar de origem; e declarar se a pessoa possui alguma deficiência.
“Pais ou responsáveis por

A

alunos das creches devem ficar atentos, pois os alunos
que se encontram na lista de
espera também precisam
realizar a pré-matrícula para
garantir a oportunidade no
ano que vem. Caso não haja
confirmação irá acarretar no
cancelamento do nome na
lista”, previne Ivone.
O diferencial para o ano
de 2015 é que as unidades
escolares passarão por alterações na estrutura física,
sendo adequadas e padronizadas por segmentos de ensino. “O principal motivo da
mudança é a reorganização
pedagógica e proporcionar
mais segurança aos alunos,
que terão a mesma faixa etária em todas as modalidades
de ensino”, argumenta a assessora.
Para o secretário de Educação, José Roberto Pereira
da Silva(foto), a execução
das pré-matrículas irão revelar a real demanda na parte
educacional do município.
“O ano letivo de 2015 vai iniciar com mudanças na estrutura da rede municipal de
ensino, esperamos, com isso, obter novos resultados,
conhecer a demanda estudantil da rede, já que são
destinadas a novos alunos,

enfim, uma quebra total de
paradigma. Nosso objetivo é
valorizar o desenvolvimento
de cada cidadão, garantindo
uma estrutura melhor para
os alunos”, dispara o secretário.
“Mudança para melhor é
sempre bem-vinda. Essa alteração nas estruturas físicas das escolas é um benefício para todos os nossos
alunos, pois estudar próxi-

mo de casa, em seu próprio
bairro significa comodidade, acarretando em qualidade de vida e mais segurança ao aluno. Essa nova
condição tenciona aumentar a frequência nas escolas
e assim promover um futuro muito melhor preparado, para uma vida acadêmica ou mercado de trabalho. É Porto Real seguindo
em frente rumo ao suces-

so”, exclama a prefeita de
Porto Real Cida.
Mudanças
As unidades escolares foram divididas em polos: Polo
Norte, Polo Sul e Polo Bulhões. Com essa reorganização, todos os polos possuirão
turmas de Pré I à 8ª série, facilitando o gerenciamento e a
qualidade de ensino. A divisão

das escolas, para 2015, funcionará assim:
Polo Norte: será destinado
a alunos moradores dos bairros Centro, Nova Colônia, Vila
Romana, Ettore, Jardim Real,
Vila Real, Village, Novo Horizonte, Colinas e Parque Mariana. A E.M. Professora Eliana Provazi terá como modalidade de ensino do Pré-I ao CB
III, 3ª e 4ª séries; a E.M. Maria
Hortência Nogueira terá de 5ª
a 8ª séries; a E.M. Noturno
Porto Real terá os ensinos
Fundamental ( 5ª a 8ª séries),
Médio (1ª e 3ª fases) e Educação para Jovens e Adultos.
Polo Sul: será destinado a
alunos dos bairros Freitas
Soares, Fátima, São José e
Jardim das Acácias. O Ciep
487 (Municipalizado) Oswaldo Luiz Gomes terá como modalidade os ensinos
Fundamental, Médio e Educação para Jovens e Adultos;
a E.M. Cruz e Souza terá o
Ensino Fundamental e de
CB I ao CB III; a E.M. Patrícia
Pineschi terá o Pré-I e II; e a
E.M. José Ferreira da Silva,
3ª e 4ª séries.
Polo Bulhões: será destinado a alunos do bairro Bulhões.
A E.M. Marina Graciani Fontanezzi terá como modalidade o ensino Fundamental enquanto a E.M. Sebastião Barbosa vai oferecer do Pré-I ao
CB III, 3ª e 4ª séries.
As Creches Municipais Cacilda Verri Marassi e Waldir
Roberto da Conceição continuarão a trabalhar com Berçário e Maternais I, II e III.

