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A CORRIDA ELEITORAL

Confira as listas dos candidatos que
disputam as eleições nos 26 estados bra-
sileiros e no Distrito Federal. O PT é o par-
tido com maior número de candidatos, se-
guido por PMDB, PSDB e PFL.

O presidente Lula e o vice  José Alencar
participam hoje de jantar, em São Bernardo,
que inaugura a campanha eleitoral da co-
ligação A Força do Povo, que reúne PT,

As PLRs de ontemDas classes
baixas à

classe média
Os programas de transferência de

renda do governo federal, a geração
de emprego e mais crédito

provocaram a ascensão de 8 milhões
de brasileiros que estavam nas classes

econômicas D e E para a classe
média. A revelação está em duas

pesquisas divulgadas nesta semana.
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Nosso time é campeão.
Fique sócio do
Sindicato!
Veja a programação da nossa equipe
de sindicalização

PCdoB e PRB.
Além dos dois candidatos à reeleição, o

jantar vai contar com a presença de Aloízio
Mercadante, candidato ao governo paulista.

O local escolhido foi o Restaurante São
Judas, onde há 27 anos aconteceu o lan-
çamento de movimento pela criação do PT.
Em todo o País, o partido lançou 18 candi-
datos a governador e 10 candidatos ao Senado.

Hoje
Edem, às 6h da manhã
Refrigeração Real, na hora
do almoço

Os acordos foram aprovados na Ugimag,
Primotécnica, Proema e Ife. Os trabalhadores na IGP

rejeitaram a proposta e estão em alerta.
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Renda e emprego elevam
8 milhões de pessoas à classe C

Crescimento econômico
Jornada Cidadã

finaliza os debates
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Mais de 8 milhões de
pessoas ascenderam social-
mente e deixaram de ser con-
sideradas de classe baixa, se-
gundo pesquisas do Instituto
de Pesquisa Target e do
Datafolha, do jornal Folha de
S.Paulo. Como conseqüência,
a classe média aumentou.

O crescimento no nú-
mero de empregos com car-
teira assinada; o aumento do
poder de compra das famí-
lias, seja por aumento de sa-
lário ou mais facilidade de
crédito; e as políticas sociais
do governo federal foram a-
pontados pelos dois institutos
como os principais responsá-
veis pela mudança social no
Brasil.

O Target acompanha
anualmente o potencial de
consumo das classes econô-
micas do País com base nos
levantamentos do IBGE. Já o
Datafolha produziu o levan-

tamento na última pesquisa
de intenção de voto.

Segundo o órgão, 49%
dos eleitores em todo o País
consideram que sua situação
econômica vai melhorar nos

próximos anos.
As duas pesquisas apre-

sentam resultados semelhan-
tes ao descobrir que ascensão
social fez aumentar o consu-
mo dessas pessoas.

Hoje, os brasileiros com-
pram mais alimentos, bebi-
das, artigos de uso pessoal, e
gastam mais com transportes
(combustível e carro) e com
casa (reforma e mobília).

Com o painel Crian-
ças e Adolescentes em Si-
tuação de Exclusão So-
cial, a 3º Jornada Cida-
dã chega ao final hoje.

Desde o dia 1º de
Maio, quando foi lan-
çada durante ato da
CUT, a Jornada reali-
zou quatro debates. O
objetivo foi sensibilizar
a sociedade para a gravi-
dade dos problemas que
crianças e adolescentes
sofrem, estimular a res-
ponsabilidade social das
entidades, poder público
e organizações, e cobrar
o desenvolvimento de
ações concretas.

O painel Crianças
e Adolescentes em Situa-
ção de Exclusão Social
será realizado hoje, às
18h, na sede do Sindi-
cato dos Químicos de
São Paulo, na Rua Ta-
mandaré, 348, no Bair-
ro da Liberdade, em
São Paulo.

Saúde

Brasil elimina transmissão da
doença de Chagas pelo barbeiro

O Brasil é o primeiro país da A-
mérica Latina a acabar com a trans-
missão da doença de Chagas pelo mos-
quito barbeiro.

O reconhecimento é da Organi-
zação Pan-Americana de Saúde
(Opas), que entregou ao País a Cer-
tificação Internacional de Eliminação
da Transmissão da Doença de Cha-
gas.

Para conceder o certificado, des-
de o ano 2000 uma comissão interna-
cional formada por especialistas em
saúde das Américas visitou cada esta-
do brasileiro para verificar a predomi-
nância do barbeiro nas residências.

No ano passado, das cerca de 1,9
milhão de casas visitadas, foram en-
contrados pouco mais de 200 insetos,
todos sem risco de transmitir a doen-
ça. Há cerca de 20 anos, a mesma pes-
quisa encontrou 250 mil barbeiros na
mesma amostragem de casas.

Outra evidência de que a trans-
missão pelo barbeiro está interrompi-
da foi a conclusão dos exames de san-
gue feitos em crianças de zero a cinco
anos para detectar a doença. Apenas
oito casos foram confirmados, dentre

as 90 mil amostras colhidas.
Nos últimos três anos, o Ministé-

rio da Saúde investiu mais de R$ 97
milhões em melhorias habitacionais
para eliminar as condições de sobre-
vivência dos barbeiros nas casas. Tam-
bém foram feitos investimentos na
aquisição de inseticidas, na realização
de pesquisas e na distribuição de equi-
pamentos e repasses de dinheiro para
estados e municípios.

A melhora na classificação econômica do brasileiro

antes

este ano

20% 22%

Classes A/B

32%
40%

Classe C

AUMENTOU
a porcentagem de

pessoas na classe C 46%
38%

Classes D/E

DIMINUIU
a porcentagem
de pessoas nas
classes D/E

Divisão é conhecida por faixa de renda
O Target considera perten-

centes à classe média famílias
com renda entre R$ 1.140,00
a R$ 3.750,00 e as classifica eco-
nomicamente como B1 e B2 e
C. Ano passado eram mais de
25 milhões de famílias nesta
classificação. Em 2006, esse nú-

mero subiu para quase 28 mi-
lhões de casas.

Ainda de acordo com o
Target, o número das famílias
consideradas pobres (classes D
e E), que ganham entre R$
300,00 e R$ 570,00, foi redu-
zido e passou de 14,3 milhões

no ano passado para 13,9 mi-
lhões este ano.

O topo da pirâmide do
consumo (classes A e B), com
renda entre R$ 3.750,00 e R$
11.700, registrou também um
ligeiro crescimento. (Veja qua-
dro acima).

O Brasil livrou-
se da doença
transmitida pelo
temido mosquito
barbeiro
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PLR

Mais quatro acordos e uma rejeição

Trabalhadores na Ugimag aprovam acordo e recebem primeira parcela no dia 20

Organização

Plenária de
cipeiros neste

sábado, na Sede

Santo André
Segundas-feiras, das 9h às 12h
Quartas-feira, das 15h às 18h

Diadema
Segundas-feiras, das 15h às 18h

Quartas-feiras, das 9h às 12h

Jurídico muda plantões
em Diadema e Santo André

A partir de segunda-feira, dia 17,
os plantões de advogados nas Regionais

Santo André e Diadema passam a atender
nos seguintes dias e horários:

CredABC tem novo horário
A Cooperativa

de Crédito dos Meta-
lúrgicos do ABC -
CredABC atende a-
gora de segunda a sex-
ta-feira das 10h às
18h.

Ela funciona no
primeiro andar da Se-

de do Sindicato, em
São Bernardo.

Fique sócio e ob-
tenha crédito rápido e
fácil e uma remunera-
ção maior para o di-
nheiro aplicado. O te-
lefone é 4128-4200,
ramais 4259 e 4263
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Publicação diária  do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC

Terror
Criminosos
promoveram ao menos
53 ataques em série em
São Paulo entre a noite
de terça-feira e a
manhã de ontem,
matando cinco pessoas.

Tudo
Os atentados atingiram
bases da PM e da
Guarda Metropolitana,
além de delegacias,
bancos, lojas de
automóveis e
supermercados. Foram
incendiados 12 ônibus.

Estúpido
Lula cobrou do governo
de São Paulo uma
atitude contra as ações
do crime. Em nota, o
governador Claudio
Lembo voltou a recusar
a ajuda.

Não esqueça
A responsabilidade pelo
caos na segurança
paulista é da coligação
PSDB-PFL, que
governou o Estado nos
últimos doze anos.

Boa notícia
O ministro Luiz
Marinho prevê que a
taxa de desemprego
termine o ano abaixo de
10%. No primeiro
semestre, foram abertas
75 mil vagas em São
Paulo.

Outra boa
Em maio, a indústria
paulista cresceu 6,7%.
O crescimento médio da
indústria no Brasil foi
de 4,8%.

Haja fralda!
Uma mulher de 40 anos
deu à luz a
quadrigêmeos nos EUA,
três anos depois de ter
tido trigêmeos.

Justiça
O juiz Pedro de Araújo,
condenado pelo
assassinato do vigia
José Rodrigues, vai
receber R$ 16.119,00
por mês.

Marvada pinga
Tropeçando na língua,
Fernando Vanucci ficou
apenas onze minutos no
esportivo “Bola na
Rede”, ao vivo na Rede
TV!. Ele mal conseguia
falar.

A Federação Estadual
dos Metalúrgicos da CUT
convoca todos os cipeiros e
cipeiras da base para uma
plenária neste sábado, a par-
tir das 9h, na Sede do Sin-
dicato. O objetivo é deba-
ter uma política unitária de
prevenção aos acidentes e
doenças no trabalho.

O presidente do Sindi-
cato, José Lopez Feijóo, abre
o evento, seguido de pales-
tras com o médico do tra-
balho Théo de Oliveira e o
advogado Davi Meirelles,
ambos do Sindicato.

Paulo Cayres, secretário
de formação da Federação,
fecha o evento propondo a
criação de um fórum estadual
dos cipeiros metalúrgicos.

Dando continuidade à
campanha pela PLR, os tra-
balhadores na Ugimag, em
Ribeirão Pires, aprovaram
acordo em assembléia realiza-
da ontem.

Eles vão receber a primei-
ra parcela no dia 20 de julho
e a segunda em fevereiro.

Durante a assembléia, os
companheiros avisaram que
vão continuar mobilizados,
pois querem a renovação do
acordo de garantia de empre-
go que vence em agosto.

Além disso, o pessoal tra-
balha em empresa do grupo
9 e inicia a campanha salarial
com a maior disposição.

Na Primotécnica, em
Mauá, a assembléia aconte-
ceu na terça-feira e o pessoal
recebe a primeira parcela no
dia 5 de agosto e a segunda

em 5 de janeiro.
Na Proema, a assembléia

foi realizada sexta-feira. A
empresa paga a primeira par-
cela até o dia 31 deste mês e
a segunda em fevereiro do
próximo ano.

Na Ife, em Diadema, o
acordo aprovado prevê o pa-
gamento da primeira parce-
la no próximo dia 20 e a se-
gunda no dia 20 de março.

Na IGP, também em Dia-
dema, a assembléia aconteceu
ontem e o pessoal rejeitou a pro-
posta por considerar o valor mui-
to baixo e as metas muito altas.

Os trabalhadores entraram
em estado de alerta e a empresa
recebeu aviso de greve.

Agora, o Comitê Sindical
vai tentar reabrir as negociações
para encaminhar as reivindica-
ções dos companheiros.

O Sindicato faz plenária
neste sábado para debater os
desdobramentos do processo
contra a Volks, pasta 75/90.

Volks

Plenária debate pasta 75/90
Todos os que fazem parte da
ação estão convocados.

A reunião será na Sede
do Sindicato, às 14h. Quem

conhecer alguém que faz par-
te desse processo e está fora
da fábrica, deve avisá-lo da
plenária.
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Eleições 2006

PT disputa governo em 18 Estados
SAÚDE

Departamento de Saúde do
Trabalhador e Meio Ambiente

O que é HPV?
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Binho Marques (PT)
Chagas Freitas (PFL)
Márcio Bittar (PPS)

Tião Bocalom (PSDB)

Acre

João Lyra (PTB)
Lenilda Lima (PT)

Teotônio Vilela Filho
(PSDB)

Alagoas

Erroflyn Paixão (PT)
João Capiberibe (PSB)
Papaléo Paes (PSDB)
Waldez Góes (PDT)

Amapá

Arthur Virgílio Neto (PSDB)
Amazonino Mendes (PFL)
Eduardo Braga (PMDB)

Paulo de Carli (PDT)

Amazonas

Jacques Wagner
(PT)

Paulo Souto
(PFL)

Bahia

Cid Gomes (PSB)
Lúcio Alcântara

(PSDB)

Ceará

Arlete Sampaio (PT)
Ezequiel Nascimento (PDT)
José Roberto Arruda (PFL)
Maria de Lourdes Abadia

(PSDB)
Maurício Correa (PMDB)

Distrito Federal

Paulo Hartung
(PMDB)

Sérgio Vidigal (PDT)

Espírito Santo

Alcides Rodrigues (PP)
Barbosa Neto (PSB)

Demóstenes Torres (PFL)
Maguito Vilela (PMDB)

Goiás

Anderson Lago (PSDB)
Edson Vidigal (PSB)
Jackson Lago (PDT)

Roseana Sarney (PFL)

Maranhão

Antero de Barros (PSDB)
Blairo Maggi (PPS)
Serys Slhessarenko

(PT)

Mato Grosso

André Puccinelli
(PMDB)

Delcídio Amaral (PT)

Mato Grosso do Sul

Aécio Neves (PSDB)
Nilmário Miranda

(PT)

Minas Gerais

Almir Gabriel (PSDB)
Ana Júlia (PT)

Edmilson Rodrigues
(PSOL)

José Priante (PMDB)

Pará

Cássio Cunha Lima
(PSDB)

José Maranhão
(PMDB)

Paraíba

Eduardo Campos
(PSB)

Humberto Costa (PT)
José Mendonça Filho

(PFL)

Pernambuco

Firmino Filho (PFL)
Mão Santa (PMDB)
Wellington Dias (PT)

Piauí

Alceu Collares (PDT)
Beto Grill (PSB)

Francisco Turra (PP)
Germano Rigotto

(PMDB)
Nelson Proença

(PPS)
Olívio Dutra (PT)

Yeda Crusius (PSDB)

R. Grande do Sul

Denise Frossard (PPS)
Eduardo Paes (PSDB)

Marcelo Crivella
(PRB)

Milton Temer (PSOL)
Sérgio Cabral

(PMDB)
Vladimir Palmeira

(PT)

Rio de Janeiro

Amir Lando
(PMDB)

Carlinhos Camurça
(PSB)

Fátima Cleide
(PT)

Ivo Cassol
(PPS)

Rondônia

Ottomar Pinto
(PSDB)

Romero Jucá
(PMDB)

Roraima

Alfredo Martins Correia (PTN)
Aloízio Mercadante (PT)

Anaí Caproni (PCO)
Antônio da Cunha Lima (PSDC)

Carlos Apolinário (PDT)
Cláudio Mauro (PV)
Eder Xavier (PTC)
José Serra (PSDB)
Mário Guide (PSB)

Orestes Quércia (PMDB)
Pedro Viviani (PMN)

Plínio de Arruda Sampaio (PSOL)
Roberto Gandolfo Sarli (PAN)
Roberto Siqueira Gomes (PSL)

Ruy Reichmann (Prona)
Tarcísio Foglio (PSC)

São Paulo

Carlos Sontag (PSB)
Espiridião Amin (PP)

José Fritsch (PT)
Luiz Henrique da
Silveira (PMDB)

Santa Catarina

João Alves
(PFL)

João Fontes
(PDT)

Marcelo Deda
(PT)

Sergipe

Leomar Quintanilha
(PCdoB)

Marcelo Miranda
(PMDB)

Siqueira Campos
(PSDB)

Tocantins

Além da definição do
futuro presidente da Repú-
blica, as eleições de outubro
vão indicar os governadores
dos 26 estados e do Distrito
Federal, enquanto no Senado
haverá renovação de 27 dos
81 senadores.

O PT é o partido que
tem mais candidatos pró-
prios. Disputa em 18 estados
e entra com o vice em outros
cinco estados. O PMDB con-
corre com candidato próprio
em 17 Estados, o PSDB em
15 e o PFL em 10 estados.

As coligações na disputa
presidencial se repetem em
17 Estados, com PT e PCdoB
de um lado e PSDB e PFL de

outro.
Para Gleber Naime, co-

ordenador do Grupo de Tra-
balho Eleitoral, o leque de
alianças e o total de candida-
tos nas chapas majoritárias
mostram que o PT se conso-
lida definitivamente como
um partido nacional, sem
política exclusivista.

Em São Paulo, 16 can-
didatos disputam o cargo de
governador. Apesar de Serra
(PSDB) estar na frente das
pesquisas, Mercadante (PT)
acredita num segundo turno,
já que a maior parte dos elei-
tores, cerca de 65%, ainda
não decidiu em quem votar.

Além disso, Quércia

(PMDB) tende a tirar votos
do candidato tucano.

Na disputa para o Sena-
do estão em jogo 27 cadeiras.
O PSDB apresentou 13 can-
didatos, o PFL tem 14 nomes,
o PMDB tem 11 e o PT lan-
çou 10 candidatos próprios,
além de apoiar nomes de ou-
tros partidos nos demais es-

tados.
Gleber Naime disse que

o PT conseguiu lançar cha-
pas competitivas para o Sena-
do e governos estaduais.
“Além disso, conseguimos
formar um grande campo
democrático e popular com
vista à reeleição do presiden-
te Lula”, concluiu.

•Célio Moura (Tocantins) •Eduardo Suplicy (São Paulo)
•Egon Krakheeke (Mato Grosso)

•Gleise Hoffman (Paraná) •José Eduardo Dutra (Sergipe)
•Luci Choinacki (Santa Catarina) •Mário Cardoso (Pará)
•Miguel Rosseto (Rio Gande do Sul) •Tião Viana (Acre)

•Ubirajara do Pindaré (Maranhão)

Candidatos do PT ao Senado

Garibaldi Alves
(PMDB)

Wilma de Faria
(PSB)

R. Grande do Norte

Flávio Arns (PT)
Osmar Dias (PDT)
Roberto Requião

(PMDB)
Rubens Bueno (PPS)

Paraná

HPV é o nome de uma
família de vírus capazes de
produzir lesões da pele ou
mucosa genital em ambos os
sexos. Essa lesões têm cres-
cimento limitado e habitual-
mente regridem espontanea-
mente. Existem mais de 200
subtipos diferentes de HPV e
somente os subtipos de alto
risco estão relacionados a
tumores malignos.

Como se dá o contágio?
A transmissão do Papi-

loma Vírus Humano (HPV) é
por contato direto da pele ou
mucosa infectada. São trans-
mitidos por meio das relações
sexuais, sem uso de camisi-
nha, podendo causar lesões
na vagina, colo do útero,
pênis e ânus.

Essas lesões podem ser
vegetativas, com aparência de
pequenas verrugas em forma
de couveflor chamadas condi-
lomas e popularmente conhe-
cidas por crista de galo.

Contaminação é grande
Estudos no mundo com-

provam que 50% a 80% das
mulheres sexualmente ativas
serão infectados por um ou
mais tipos de HPV em algum
momento de suas vidas.

Porém, a maioria das in-
fecções é transitória, muitas
curam-se espontaneamente,
mas outras podem evoluir
inclusive para lesões malig-
nas no colo uterino, estima-
do em cerca de 10% dos ca-
sos. As infecções clínicas
mais comuns ocorrem nas re-
giões genitais como vulva,
ânus e pênis. Há fatores que
aumentam o potencial de de-
senvolvimento do câncer
genital em mulheres infecta-
das pelo papilomavírus: nú-
mero elevado de gestações,
uso de contraceptivos orais,
fumo, infecção pelo HIV e
outras doenças sexualmente
transmitidas como herpes e
clamídia.

Prevenção e tratamento
Na mulher a prevenção

é feita pelo exame ginecoló-
gico, que deve ser no míni-
mo uma vez por ano para mu-
lheres sexualmente ativas. O
vírus é detectado pela col-
poscopia, complementado
pelo exame de captura híbri-
da e PCR. O tratamento vai
desde a cauterização quími-
ca até aos procedimentos ci-
rúrgicos.

Nos homens que apre-
sentarem lesões penianas ou
forem parceiros de pessoas
contaminadas, ainda que não
apresentem lesões aparentes,
o exame urológico do pênis
e a biópsia das lesões pode
confirmar o diagnóstico. O
tratamento é feito pela
cauterização das lesões.
Você pode obter mais infor-
mações no portal http://
www.inca.gov.br/.


