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Tabaré Vázquez (foto), candi-
dato da coalizão de centro-esquer-
da Frente Ampla, venceu as elei-
ções para a Presidência do Uruguai
no primeiro turno, derrotando o
bipartidarismo que ao longo dos 174
anos de existência do País se alter-
nou no poder.

A Frente Ampla elegeu também
17 de 31 senadores e 53 de 99 de-
putados, tornando Vázquez o presi-
dente uruguaio mais poderoso dos
últimos 38 anos, pois também será
o primeiro mandatário na história do
País a governar com o apoio dos
sindicatos.

Seu principal desafio será con-
solidar a recuperação econômica do
Uruguai, arrasado por uma dívida
pública maior que seu Produto In-
terno Bruto (PIB, a soma de todas
as riquezas produzidas no País).
Terá que enfrentar ainda o desâni-
mo e recuperar a autoestima da
população.

Pesquisa recente indicou que
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62% da população considera ruim
a situação uruguaia.

Vázquez é oncologista (médi-
co especializado no tratamento de
câncer). Escolheu a profissão de-
pois que pai, mãe e dois irmãos
morreram da doença.

Filiado ao Partido Socialista,
milita na Frente Ampla desde sua
formação, em 1971, quando reuniu
toda a esquerda uruguaia: socialis-
tas, democratas-cristãos, ex-tupa-
maros e comunistas.

A Central de Trabalho e Renda
da CUT (CTR) seleciona serralhei-
ros, encanadores, maçariqueiros,
funileiros industriais, rebarbadores
de metal, esmerilhadores e auxilia-
res de produção (com experiência
no ramo metalúrgico) para preen-
cher 1050 vagas temporárias, na
pela Recap (Refinaria de Capuava).
Os candidatos precisam ter um ano
de experiência, com registro em car-
teira, 1º grau e morar nas imedia-
ções do Grande ABC e Zona Leste.
Os interessados devem compare-
cer com RG e Carteira Profissional
no posto de Santo André na Av. Artur
de Queirós, 720, Casa Branca. In-
formações no 4979-3699.

Amanhã tem plantão da CTR
na Sede do Sindicato, das 9h às
14h. Os interessados devem levar
carteira profissional e RG.

Se você conhece alguém de-
sempregado, avise. Quem já tem
cadastro não precisa renovar.
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Garanta sua vaga nos cur-
sos de inglês do Sindicato. As ins-
crições se encerram no sábado,
às 17h. As aulas serão realiza-
das nas Regionais Diadema e
Santo André, em vários dias da
semana e horários, inclusive aos
sábados a partir do dia 10.

As turmas serão divididas
por faixa etária e as mensalida-
des são de R$ 25,00. O mate-
rial didático do ano todo é pago
em três parcelas de R$ 25,00.
Em São Bernardo as aulas se-
rão na Av. Índico, 535. Informa-
ções pelos telefones 3439-3563
ou 6831-2306.
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Inscrições vão
até sábado.

O candidato democrata à
presidência dos Estados Uni-
dos, John Kerry, reconheceu
ontem a noite a vitória de repu-
blicano George W. Bush, ape-
sar da contagem de votos ain-
da não ter terminado.

A apuração ainda não ter-
minou em Iowa, Novo México e
Ohio, que somam 32 delegados,
e o impasse está em Ohio, com
20 votos no colégio eleitoral.

Nesse estado existem 250
mil votos provisórios, de eleito-
res que tiveram registro contes-
tado, e a contagem final só deve
acontecer em dez dias.

Para vencer a eleição o
candidato precisa ter 270 votos
no colégio eleitoral e até ontem
à noite Bush estava com 254 e
Kerry com 252.
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Companheiros cruzaram os braços na sexta-
feira e voltaram ontem ao trabalho exigindo que
montadora cumpra acordo.

Página 2
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Com 23 milhões de votos no primeiro
e no segundo turnos, o Partido dos

Trabalhadores confirmou a
preferência do eleitorado. O PSDB

vem em seguida. Aqui no ABC a
militância fez a diferença e garantiu a
vitória de João Avamileno em Santo
André e Filippi em Diadema. Já em
Mauá, o PT recorreu da decisão da

Justiça Eleitoral que cassou a
candidatura de Márcio Chaves e

suspendeu a eleição. Veja um
balanço do segundo turno das

eleições na página 3.
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Página 4
Avamileno comemora eleição em Santo André
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10 anos de tucanos
Aumentaram em 80% os casos
de latrocínios em São Paulo no
terceiro semestre deste ano em
comparação ao mesmo período
do ano passado. Foram 136
mortes seguidas de roubo.

Conveniência
Projeto no Senado quer a criação
do estado do Planalto Central.
Teria 41 cidades de Minas e
Goiás, além das 12 cidades-
satélites do Distrito Federal.

Catástrofes
No ano passado, 810 mil
brasileiros foram vítimas de algum
desastre natural, principalmente
enchentes. O Brasil está em 11º
lugar em catástrofes, segundo a
ONU.

Recesso mais que branco
Só terça-feira o Congresso
Nacional retoma as votações.

Depois do feriado
Os 828 acidentes deixaram 31
mortos e 496 feridos nas estradas
paulistas durante o feriadão.

Avaliação das urnas
Dos 89 parlamentares que
concorreram nas eleições
municipais, apenas 20 se
elegeram.

Unificação
Da reunião do Grupo do Rio,
formado por 19 países das
Américas do Sul, Central e do
Caribe hoje e amanhã no Rio de
Janeiro, poderá sair proposta de
bloco econômico para a região.

Resultado
O governo espera economizar 5%
de energia entre às 17h e 19h,
durante o horário de verão.  É
energia suficiente para abastecer
Florianópolis e Belo Horizonte.

Confirmado
Entre importações e exportações,
o saldo brasileiro já é de R$ 78
bilhões e poderá chegar a R$ 96
bilhões até o final do ano.

Os trabalhadores na Volks pa-
raram a produção entre sexta-feira
à tarde até ontem pela manhã para
garantir a produção do Fox Europa
na planta Anchieta.

A paralisação aconteceu depois
de vencido o prazo dado para que a
empresa realizasse ações concre-
tas sinalizando o início da produção
do novo carro em São Bernardo.

Acordo
Os trabalhadores querem que

a Volks cumpra acordo assinado no
ano passado. “Estamos fazendo a
nossa parte do acordo, mas a em-
presa mostra má vontade em fazer
a sua”, protestou Valdir Freire, o
Chalita, coordenador da Comissão
de Fábrica.

Ele disse que a montadora faz
um jogo de palavras ao iniciar a pro-
dução do Fox Europa em Curitiba e

dizer que está cumprindo o acordo.
“O acordo garante a produção

do novo carro e os postos de traba-
lho, principalmente a partir de 2006”,
disse ele.

Os trabalhadores estão aten-
tos. “Vamos continuar mobilizados
e novas ações de protesto podem
acontecer a qualquer momento”,
avisou Chalita.

Assembléia de sexta-feira com o pessoal dos dois turnos decidiu pelo protesto

Uma divisão interna no Gru-
po 9 tornou confuso o andamen-
to das negociações da campa-
nha salarial.

O grupo se dividiu diante da
rejeição da Federação Estadual
dos Metalúrgicos da CUT (FEM-
CUT) à proposta de parcelar o
aumento real em duas vezes.

O Sindimaq (Sindicato da In-
dústria de Máquinas) concordou
com o reajuste (inflação mais au-
mento real) em uma única vez,
mas com a mudança da data-
base para outubro a partir do ano
que vem.

Os demais sindicatos patro-
nais querem a mudança para
agosto e insistem em dividir o
aumento real (novembro e janei-
ro). O Sindimaq é um dos mais
importantes sindicatos do grupo.
Ainda assim, as negociações

vão prosseguir.
Já na reunião de negociação

com o Grupo 10, na última sex-
ta-feira, houve avanço em rela-
ção ao índice de aumento real,
porém não saiu uma proposta fe-
chada e a Federação deve reto-
mar as negociações ainda nesta
semana.

Força
Os metalúrgicos da Força

Sindical fecharam acordo com o
G.9 e terão dois abonos de 30%
do salário (um em novembro e
outro em dezembro), reposição
da inflação sobre o salário de no-
vembro que incidirá no salário de
janeiro, mês que virá aumento
real de 4%. Nas empresas com
menos de 100 trabalhadores, o
aumento real será parcelado en-
tre janeiro e março.

João Avamileno (foto)
teve 53,48% dos votos váli-
dos em Santo André, pas-
sando a ser o primeiro pre-
feito operário eleito na cida-
de. Ivete Garcia, vice de
Avamileno, passa a ser a pri-
meira mulher a ocupar esse
cargo na cidade

Em 1947, o sindicalis-
ta Armando Mazzo foi eleito mas,
acusado de comunista, não chegou
a tomar posse, em golpe político
articulado pelo então governador

Ademar de Barros com as
bençãos do presidente
Dutra.

Avamileno disse que as
prioridades são inclusão so-
cial, educação, desenvolvi-
mento econômico e saúde.
“Dedico minha vitória a toda
a militância, que teve uma
unidade como nunca vi na

cidade”, comemorou ele, que foi o
último presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Santo André antes
da unificação.

Em Mauá, a
militância está
entregando uma
carta de Márcio
Chaves (foto)
em todas as ca-
sas, avisando
que o PT está re-
correndo da decisão da Tribunal
Superior Eleitoral que cassou a
candidatura petista.

Márcio Chaves foi denun-
ciado por ter seu nome divulgado
em evento comemorativo dos 50
anos da cidade, o que caracteri-
zaria o uso da máquina adminis-
trativa.

O coordenador da campa-
nha, Donisete Braga, disse que o
partido entrou com ações pedin-
do a realização do segundo turno.
Ele acredita que uma decisão fa-
vorável deve sair até amanhã.
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Logo após de encerrada a vota-
ção do segundo turno, o governo do
Estado anunciou que o IPVA do pró-
ximo ano terá um reajuste médio de
6,5% em relação ao valor deste ano,
sendo que alguns modelos de veí-
culos zero tiveram reajuste de 11%.

Em 2005, a alíquota será de 4%
sobre o valor dos veículos a gasoli-
na e de 3% para os movidos a álco-
ol, gás ou flex fuel. São Paulo tem a

Em Diadema, José de
Filippi (foto) venceu Zé
Augusto, do PSDB, e pas-
sa a ser o primeiro prefeito
a ocupar o cargo três vezes.
O PT vai acumular a quinta
administração na cidade.

Filippi disse que vai
continuar a promover a in-
clusão social mediante
complementação da renda, com po-
líticas de alfabetização e inclusão da

criança e do jovem.
Ele disse que vai refor-

çar parceria com o governo
federal, e que vai cobrar do
governador Geraldo Alckmin
suas promessas de campa-
nha para a cidade.

“Ele prometeu uma
Fatec, um Poupatempo e
um Banco do Povo com

taxa de 1% ao mês”, lembrou o pre-
feito reeleito.

O comportamento dos eleito-
res no segundo turno foi praticamen-
te igual ao do primeiro.

O PT confirmou sua condição
de partido mais votado no País e
recebeu 6,9 milhões de votos (16,3
milhões no primeiro turno).

O PSDB veio a seguir, com 6,4
milhões (15,7 milhões no primeiro
turno).

Os petistas também conquis-
taram agora mais prefeituras, 11 no
total (400 no primeiro), contra nove
dos tucanos (861 no primeiro).

Como a maioria das vitórias do
PSDB no segundo turno ocorreu em
grandes cidades (cinco capitais das
sete disputadas), o partido vai go-
vernar municípios que somam 25,6
milhões de eleitores.

Na frente do PT, portanto, que
concorreu em nove capitais e ga-
nhou três, passando a comandar 17
milhões de eleitores.

Penetração
Apesar de terceiro partido me-

lhor votado, com 1,6 milhão de vo-
tos (14,2 milhões no primeiro turno),
o PMDB confirmou a tendência de
perder a condição de maior partido
brasileiro. Mesmo assim levou seis
prefeituras no segundo turno.

Já o PDT surpreendeu e foi o
quarto colocado, ganhando 1,6 mi-
lhão de votos (5,5 milhões no primei-
ro) e vencendo em cinco cidades
(ganhou 297 no primeiro).

O PPS foi outra surpresa, al-
cançando 780 mil votos (4,9 mi-
lhões no primeiro) e quatro prefeitu-
ras (300 no primeiro).

O PFL experimentou o maior
fracasso de sua história. Perdeu as
duas prefeituras que disputou e teve
apenas um milhão de votos. No pri-
meiro turno, alcançou 11 milhões de
sufrágios e 786 prefeituras. No to-
tal, é o quarto mais votado partido
brasileiro.
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metade da frota de veículos do País
(cerca de seis milhões). No Paraná
o IPVA é de 2%

A primeira parcela ou o paga-
mento à vista começará entre os
dias 10 a 21 de janeiro para os veí-
culos de placas com final 1.

O pagamento poderá ser feito
via internet, nos caixas eletrônicos
ou nos bancos com a apresentação
do número do Renavam.
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O Sindicato apóia um grupo de
candidatos comprometidos com a luta
por melhores condições de trabalho.
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A proposta negociada com o
Sindicato foi aprovada ontem. Foi
a primeira vez que os cerca de 40
companheiros obtiveram a con-
quista.

A Dalfer Inox produz conexões
em Santo André e pagará a PLR em
parcela única dia 5 de dezembro.

O PMDB continua o maior par-
tido do País em número de prefeitu-
ras, com 1.053. É seguido pelo
PSDB, com 870 cidades; PFL, 786;
PP, 550; PTB, 422; PT, 411; e o PL
com 380 prefeituras.

Entre os partidos pequenos, só
o PSDC elegeu um prefeito no se-
gundo turno (nenhum no primeiro)
com apenas 173 mil votos.
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