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Grupo 9 volta a negociar
CAMPANHA SALARIAL

O BRASIL QUE
SAI DAS URNAS

Cicinho errou no pênalti.
Compensou no gol que de-

volveu ao São Paulo à luta pela
Libertadores.

O lateral é o artilheiro do
tricolor com oito gols. O

centroavante Grafite só fez seis.

Estevam jura que mandou
o time para o ataque. Os jo-

gadores juram que ele mandou re-
cuar.

Os atletas do Palmeiras são
donos de Audis, BMWs,

Mercedes e picapes importadas.

Menos o artilheiro Osmar,
que está carregando o time

e possui um Gol 1.0, ano 2001.

Santos e Corinthians deci-
dem seu futuro amanhã, na

Vila Belmiro.

O peixe quer retomar a li-
derança. O timão, espantar

o mau momento e pensar na Li-
bertadores.

O São Caetano continua fir-
me na terceira colocação,

com 58 pontos.

Edmílson está fora do jogo
contra a Venezuela, sábado,

pelas eliminatórias da Copa.

O Manchester United tirou
o Real Madrid da liderança do

ranking mundial de clubes.

O São Paulo é o melhor
brasileiro na lista, em séti-

mo. Era o quarto em agosto.

O divino Ademir da Guia e
o judoca Aurélio Miguel foram

eleitos vereadores em São Paulo.

Se repetirem na Câmara o
que fizeram nas praças es-

portivas, a população estará bem
servida.

Uma nova política para o ensi-
no profissionalizante, além de ter
como base a  escola unitária, deve-
rá estar intimamente articulada com
a construção de um projeto político
nacional guiado pelos princípios de
justiça, igualdade, democracia, dis-
tribuição de renda e desenvolvimen-
to sustentável.

Esta relação entre ensino pro-
fissional e projeto de desenvolvimen-
to deverá levar em conta a realidade
do País e o modo de sua inserção
na dinâmica das relações interna-
cionais. O papel da política científica
e tecnológica na promoção do desen-
volvimento e a relação entre traba-
lho e educação ganham, neste con-
texto, um significado especial.

A produção de ciência e tecno-
logia próprias adquire relevância

A Federação Estadual dos
Metalúrgicos da CUT (FEM-CUT)
volta a negociar amanhã com os
patrões do Grupo 9. Será o primeiro
encontro depois que começaram as
paralisações.

Mesmo assim, o Sindicato vai
prosseguir com as mobilizações em
fábricas para pressionar por um
acordo para todo o Grupo.

Na sexta-feira passada os
companheiros da Ausbrand, de
São Bernardo, e Pirelli, de Santo
André, que  fizeram as greves mais
longas desta primeira fase de mo-
bilização, voltaram ao trabalho de-
pois de acordos.

“A resistência do pessoal de-
pois de tantos dias foi essencial
para a empresa negociar”, disse o
coordenador na Regional Santo
André, Geovane Correa, ao comen-
tar a pressão que eles sofreram da
Pirelli, como ligações por telefone
e telegramas às casas dos com-
panheiros.

De sexta-feira passada até on-

Assembléia dos companheiros na Pirelli sexta-feira passada

tem, foram fechados acordos com
a KWM, PSC Montini, Astan e
Marko Máquinas, de Santo André,
MetalPart, de Diadema, e Alumbra,
de São Bernardo. Todos os acordos
trazem antecipação da data-base e
reajuste de 9,57%, índice que inclui
4% de aumento real.

Petroleiros e bancários
Paralisações alternadas de 24

horas ao longo da semana em áre-

as da Petrobras foi a estratégia que
os petroleiros começam a aplicar
ontem. Hoje, tem nova rodada de
negociação entre a empresa e a
Federação Única dos Petroleiros.

Depois dos banqueiros recusa-
rem voltar à mesa de negociação,
os bancários prosseguiram com as
paralisações ontem e a indicação
das assembléias que aconteceriam
no final da tarde era pela manuten-
ção da luta.

SAIBA MAIS
Ensino profissional e projeto de desenvolvimento

quando se considera a necessidade
dos países em desenvolvimento supe-
rarem a crônica dependência nesse
campo em relação aos centros capita-
listas hegemônicos. É neste quadro de
resistência e de afirmação da sobera-
nia nacional que o ensino tecnológico
assume uma importância vital, deven-
do abranger os diversos níveis de en-
sino, da universidade às escolas de
ensino médio e fundamental.

A relação entre trabalho e edu-
cação, por sua vez, deverá se orien-
tar pela compreensão do significado
do próprio trabalho como elemento
estruturante das relações sociais e,
neste sentido, como princípio
norteador da concepção e da práti-
ca de ensino.

Departamento de Formação

Eleição de CIPA na Dana

ORGANIZAÇÃO

O Sindicato apóia quatro com-
panheiros de luta para a CIPA na
Dana Nakata, em Diadema, que será
realizada quinta-feira.

São eles: Antenor de Souza, o
Irmão (1º turno-AGG), Marco Auré-
lio, o Marcão (2º turno-ala 2), José
Inácio, o Caramujo (1º turno-ala 1), e
Nelson da Silva, o Nelsão (2º turno-
ala 1). Vote com consciência!

O próximo Seminário de Saú-
de e Trabalho será realizado nos
dias 16 e 17. Inscrições abertas
com Tiana  até o dia 14, pelo telefo-
ne 4128-4200, ramal 4230.

Saúde e Trabalho
SEMINÁRIO

O PT foi a legenda que mais
cresceu e a mais bem votada nas
eleições deste ano. Das 11 capitais
com prefeito eleito no primeiro tur-
no, venceu em seis.

Com a apuração praticamente
encerrada, o partido elegeu 394 pre-
feitos e está no segundo turno em
outras 23 grandes cidades.

Comparado com as eleições
de 2000, só o PT cresceu entre
os grandes partidos. Conquistou
mais que o dobro das 187 cida-
des alcançadas naquela ocasião.
Recebeu também o maior núme-
ro de votos: 15 milhões (17% do
apurado).

A frustração aconteceu em
São Paulo, onde José Serra (PSDB)
saiu na frente de Marta.

O segundo partido mais vota-
do deve ser o PSDB, que não ele-
geu ninguém em primeiro turno nas
capitais. Ganhou em 847 cidades
e vai para o segundo turno em ou-
tras 18.

Declínio
Em terceiro lugar entre os mais

votados aparece o PMDB, que ele-
geu o maior número de prefeitos
(1.035) e irá para o segundo turno
em 13 grandes centros.

O PFL venceu em 781 municí-
pios e vai para o segundo turno em
outras cinco cidades importantes.

O PTB teve um pequeno crescimen-
to e ficou com a prefeitura de 417
cidades.

O PPS obteve 295 prefeituras.
O PSB venceu em 170 cidades. O
PDT fez 296 prefeitos. O PL 373.

Dos 27 pequenos partidos que
disputaram a eleição, o Prona con-
quistou sete prefeituras, o PV mais
do que triplicou o número de prefei-
turas, passando de 13 para 54, o
PHS foi de 6 para 26 prefeituras e o
PSDC subiu de 8 para 12 prefeitu-
ras.

Dois projetos
As eleições dividiram o Brasil

em dois grandes partidos: o PT, lo-
calizado na centro-esquerda, e o
PSDB, na centro-direita. Legendas
fisiológicas como PMDB, PFL e
PTB praticamente sumiram nos
grandes centros e ficaram com al-
guma força no interior. Agremia-
ções intermediárias no estilo do
PSB, PPS e PDT cresceram,
sem força para influir nacional-
mente. Partidos nanicos tive-
ram participação irrelevante.

O resultado é bom para o
Brasil porque torna claro dois
projetos. O PT, que defende o
Estado mais forte e uma políti-
ca desenvolvimentista para cri-
ar empregos e gerar renda.

Do outro lado está o estilo

do PSDB, que defende o modelo
neoliberal, o enxugamento do Esta-
do e a preponderância do mercado.
Os outros partidos devem se alinhar
aos dois grandes conforme for o in-
teresse de momento.

Leia mais sobre eleições
e as composições das
Câmaras do ABC nas
páginas 2 e 3.
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O ABC das urnas

Diadema
José Augusto (PSDB)...............106.263.....................48,53%
Filippi (PT)....................................96.521....................44,08%

O primeiro turno já definiu os novos prefeitos de São Caetano, São Bernardo,
Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Haverá segundo turno em Mauá, Santo André

e Diadema. Veja os resultados.

A composição das Câmaras no ABC
Santo André
Dr. Aidan (PDT)....................10.019
Sargento Juliano (PMDB).......8.185
Luiz Zacarias (PL)..................7.121
José de Araujo (PMDB)..........4.795
Jurandir Gallo (PT).................4.420
Antonio Leite (PT)...................4.135
Donizeti Pereira (PV)............. 4.085
Medeiros (PSDB)...................3.837
Loló (PT) - 3.753
Montorinho (PT)......................3.667
Dinah Zecker (PTB)................3.618
Heleni de Paiva (PT)...............3.567
Claudio Malatesta (PT)...........3.552
Dr. Samuel Siqueira (PSDB)....3.313

Carlos Ferreira (PDT)..............3.089
Dr. José Ricardo (PSB)...........3.069
Carlos Raposo (PV).................3.010
Dr. Marcelo (PSDB).................2.862
Itamar (PFL).............................2.605
Paulinho Serra (PFL)...............2.599
Dr. Airton (PSDB)....................2.576

Rio Grande da Serra
Anderson Dê (PTB)...................590
Amilton (PT)...............................579
Claudinha da Geladeira (PT).....529
Vanderlei da Adega (PTB).........439
Rui Pereira (PSDB)...................423
Betinho (PSDB).........................415

Merisvaldo (PSDB)....................400
Cleson Filho do Piauí (PT).........379
Waldemar Perillo (PSDB)..........368

Diadema
Cida Ferreira (PMDB).............4.686
Milton Capel (PMDB)..............4.258
Irene (PT)................................3.774
Zé Antônio (PT).......................3.558
Zé do Norte (PT).....................3.136
Marion (PSDC).......................3.060
Pastor Jair (PT)......................2.968
Marquinhos (PT).....................2.941
João Merenda (PSDB)...........2.890
Laércio Soares (PCdoB)........2.838

Zé Dourado (PSDB).................2.816
Dr. Ricardo Yoshio (PMN)........2.585
Vaguinho do Conselho (PSB)...2.264
Pastor Isaias Maria (PV)..........1.995
Regina (PV).............................1.902
Lauro Michels (PSDB).............1.792

*São Bernardo
Alex Manente (PPS)................12.507
Admir Ferro (PSDB)..............12.358
Névio da Estância (PSB).........9.079
Edinho Montemor (PSB)..........8.832
Minami (PSDB)........................8.660
Dr. Alberto (PSB).....................7.999
Tavares (PL)............................7.610

Sergio Demarchi (PSB)..........6.963
Ivanildo de Santana (PSB)......6.160
Laurentino (PSDB)..................6.140
Dr. Carlos Maciel (PSDB)........5.887
Tião Mateus (PT).....................5.874
Cabrera (PSDC)......................5.189
Dra. Julieta Nage (PDT)...........4.548
Toninho da Lanchonete (PT)....4.177
Dr. Amedeo (PV)......................3.976
Zé Ferreira (PT)........................3.782
Wagner Lino (PT).....................3.720
Martins Martins (PV)..................2.814
Juarez Tudo Azul (PDT)............2.510
Miranda da Fé (PTC)................1.843

Ribeirão Pires
Gilson Hamada (PTB)............1.888
Zé Nelson (PL)........................1.463
Saulo Benevides (PTB)..........1.358
Jacaré Acriz (PSDB)..............1.296
José Vicente de Abreu (PRP)..1.280
Dedá da Folha (PDT)..............1.270
João Lessa (PSDB)................1.234
Banha (PT).............................1.129
José Maria Adriano (PMDB)...1.056
Professora Elzinha (PT)..........1.023
Antonio Muraki (PPS).................778

Mauá
Vanessa Damo (PV)...............6.020

Dr. Cincinato (PSDC).............5.966
Paulo Eugênio (PT)..................4.447
Cássia Rubinelli (PT)...............3.891
Manoel Lopes (PFL)...............3.856
Átila Jacomussi (PPS)............3.844
Zé Luiz (PT)............................3.712
Edgard Grecco (PSDB)..........3.627
Diniz Lopes (PL).....................3.619
Dr. Silvar (PCdoB)....................3.484
Pastor Altino (PL).....................3.420
Rogério (PT)............................3.244
Carlinhos Polisel (PSDB).......2.875
Irmão Ozelito (PSDC).............2.354
Betão (PTB)............................2.272
Eugênio Rufino (PTB).............2.138

Simão (PSDC)........................1.682

São Caetano
Dr. Paulo Pinheiro (PTB)........3.676
Gilberto Costa (PSB)..............3.416
Paulo Bottura (PTB)...............2.809
Horácio Neto (PT)....................2.591
Moacyr Rodrigues (PMDB)......2.554
Jorge Salgado (PTB)...............2.317
Gersio Sartori (PTB)...............2.198
Sidão da Padaria (PSDC).......1.638
Dr. Angelo Pavin (PPS)..........1.546
Joel da Farmácia (PPS)..........1.531
Prof. Edgar Nobrega (PT).......1.355

São Bernardo
Dr. Dib (PSB)................................295.487........................................76,37%
Vicentinho (PT)...............................88.533........................................22,88%

São Caetano
Auricchio (PTB).............................43.988 .........................................46,43%
Hamilton Lacerda (PT)..................30.490.........................................32,18%

Rio Grande da Serra
Kiko (PSDB)...................................11.414........................................48,34%
Cafu (PT)..........................................7.837........................................33,19%

Ribeirão Pires
Clóvis Volpi (PV)............................22.866.........................................37,86%
Valdirio Prisco (PMDB)..................20.107.........................................33,30%

Mauá
Marcio Chaves (PT)..................91.910.......................45,77%
Leonel Damo (PV).....................79.584.......................39,63%

Santo André
João Avamileno (PT)................176.874......................46,42%
Dr. Brandão (PSDB).................161.087......................42,27%

São Paulo (SP)                        Votos                   %
José Serra (PSDB)................2.686.396.............43,56
Marta (PT)................................2.209.264..............35,82

Vitória
João Coser (PT)........................68.151...............37,16
Cesar Colnago (PSDB)..............64.054................34,93

Curitiba (PR)
Beto Richa (PSDB)................329.451................35,06
Vanhoni (PT)..........................292.965.................31,18

Porto Alegre (RS)
Raul Pont (PT).......................304.135.................37,62
Fogaça (PPS)........................229.113.................28,34

Florianópolis (SC)
Dario Berger (PSDB)...............78.571................35,59
Chico Assis (PP)......................59.670.................27,03

Maceió (AL)
Cícero Almeida (PDT)...........143.874.................42,55
Sexta Feira (PSB).....................90.123.................26,65

Salvador (BA)
João Henrique (PDT)............526.890...................43,71
Cesar Borges (PFL).............264.355...................21,93

Fortaleza (CE)
Moroni (PFL).......................296.063....................26,60
Luizianne (PT)....................248.215.....................22,30

Capitais com 2º turno
Já eleitos nas capitais

Rio de Janeiro (RJ)
Cesar Maia (PFL)
1.728.853 votos...................50,11%

Belo Horizonte (MG)
Pimentel (PT)
872.601 votos......................68,49%

São Luiz (MA)
Tadeu Palacio (PDT)
221.854 votos......................50,21%

João Pessoa (PB)
Ricardo Coutinho (PSB)
215.649 votos......................64,45%

Recife
João Paulo (PT)
458.846 votos......................56,11%

Aracajú (SE)
Déda (PT)
186.507 votos......................71,38%

Campo Grande (MS)
Nelsinho Trad (PMDB)
213.195 votos......................55,70%

Rio Branco (AC)
Angelim (PT)
69.732 votos........................49,50%

Macapá (AP)
João Henrique (PT)
65.425 votos........................41,50%

Boa Vista (RR)
Teresa (PPS)
63.024 votos........................56,71%

Palmas (TO)
Raul Filho (PT)
57.244 votos........................64,46%

Teresina (PI)                       Votos                        %
Silvio Mendes (PSDB).......177.687.....................48,89
Adalgisa (PMDB).................93.425.....................25,70

Natal
Carlos Eduardo (PSB)...............137.664...............37,30
Luiz Almir (PSDB)....................112.403..............30,46

Goiania (GO)
Iris (PMDB)..............................299.912..............47,47
Pedro Wilson (PT)...................145.503..............23,03

Cuiabá (MT)
Wilson Santos (PSDB)..............99.920..............36,19
Alexandre César (PT)................92.647..............33,55

Manaus (AM)
Amazonino (PFL).....................326.709..............43,50
Serafim (PSB)..........................216.103..............28,77

Belém (PA)
Duciomar Costa (PTB)............356.201.............48,93
Ana Júlia (PT)...........................238.305.............32,74

Porto Velho (RO)
Roberto Sobrinho (PT)..............56.716..............32,03
Mauro Nazif (PSB)....................54.611...............30,84

N
O

TA
S

Para o consultor em marketing político
Gaudêncio Torquato, o PSDB ocupa
agora o espaço que antes era do PFL.

PMDB, PSDB, PFL, PP e PTB elege-
ram menos prefeitos que há quatro
anos.

Lula estará em São Paulo no segundo
turno. Será dia 23, para a entrega do
Museu Afro-Brasileiro, no Ibirapuera.

Com 17 anos e 167 votos,
Orlando Dantas de Souza (PSDB)
foi eleito o vereador mais novo. A
cidade é Emas, na Paraíba. Ele
completará a maioridade no dia
23 de dezembro.

O vereador mais velho é
Edvaldo Oliveira Souza (PFL),
de 86 anos, do município de
Dom Macedo Costa (BA), eleito
com 156 votos.

Os prefeitos mais novo e o mais velho
pertencem ao PSDB. Aline Veras dos
Santos tem 20 anos e é de
Barroquinha (CE). Susumo Itimura, de
86 anos, é do município de Uraí (PR).

O fazendeiro Antero Mânica (PSDB),
preso por suspeita de ter mandado
matar os fiscais do trabalho em Unaí
(MG), foi eleito prefeito com 72% dos
votos.

Luiz César Lanzoni (PTB), preso e
condenado por abuso sexual de
menores, foi reeleito vereador em
Porto Ferreira (SP).

O PFL perdeu 3.300 vereadores em
todo o País.

O PT bateu seu recorde de votos em
eleições municipais neste ano. Só o
PMDB, em 1988, conseguiu mais: dois
milhões.

*Até o início da noite de ontem não havia
confirmação oficial dos resultados


