
O ex-presidente do nosso Sindicato, Luiz Marinho, e Nilza, sua companheira, acena para a militância após votar na manhã de ontem
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Resultado viabiliza ação regional, afirma Sérgio

Sérgio acredita na regionalidade com participação popular
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Publicação diária do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC 

O Corinthians está de 
volta à primeira divisão 
do Campeonato Brasi-
leiro. O único desafio do 
time, agora, é assegurar 
o título da competição. 
O Timão garantiu ma-
tematicamente o acesso 
ao derrotar o Ceará por 
2 a 0 e com a derrota do 
Barueri, quinto coloca-
do na tabela. 

O São Caetano 
continua longe do 
grupo de acesso, oi-
to pontos, mesmo 
com a vitória de sá-
bado. O Santo An-
dré, que joga ama-

nhã contra o Juventude, 
permanece bem, na ter-
ceira colocação.

Na série A, a 
rodada foi tri-
color. O Grê-
mio é mais lí-

der do que nunca, o São 
Paulo pulou para a se-
gunda colocação – três 
pontos atrás –, e o Flu-
minense goleou o Pal-
meiras no Maracanã. 
Os líderes também con-
taram com a derrota do 
Cruzeiro – outro postu-
lante ao título.

Com a goleada 
sobre o Figuei-
rense, o Santos 
se distanciou ain-
da mais da zona 
de rebaixamen-

to. Os mais otimistas so-
nham até com a Liberta-
dores, mesmo 16 pontos 
atrás da zona de classi-
ficação. 

Já a Portuguesa 
empatou e voltou 
pra zona de re-
baixamento, com 
o mesmo núme-
ro de pontos do 

Náutico, primeiro time 
a escapar da degola.

tribuna esportiva

A vitória do PT em  
São Bernardo, Mauá e Dia-
dema é um prenúncio de 
desenvolvimento para o 
ABC.

Essa é a opinião do 
presidente do Sindicato, 
Sérgio Nobre. Para ele, o 
resultado de ontem cria 
condições para volta da 
articulação regional. “O 
nosso Sindicato há muito 
tempo pensa que a região 
tem vocação industrial, mas 
que precisa ser pensada e 
planejada no longo prazo, 
de maneira integrada.”

O ABC foi precursor 
neste aspecto, mas após a 
morte de Celso Daniel a im-
portância da ação regional 
foi esquecida. Sérgio disse 
que a esperança é a retoma-
da do desenvolvimento em 
temas estratégicos. “Nós 

precisamos olhar para o fu-
turo, com investimentos em 
centros tecnológicos, em in-
fra-estrutura, em segurança, 
em educação, em logística 
para as empresas da região 
e em saúde pública.”

Segundo o presidente, 
o resultado traz tanta espe-
rança, porque os prefeitos 

eleitos pelo PT têm uma 
história de vida comprome-
tida com esses objetivos. 

Reforço federal
“É importante lembrar 

que teremos um aliado fun-
damental nessa luta, que é o 
presidente Lula, nos últimos 
dois anos de seu mandato. 

Com ele no governo do 
País e o PT nessas cidades 
é prenúncio de um novo 
momento. “

Ele ainda afirma que 
quem mais ganha é o movi-
mento popular, a população 
do ABC como um todo. “A 
minha expectativa é que va-
mos ter quatro anos em que 
a comunidade mais pobre 
terá uma atenção especial. 
É lógico que o governo 
será para todos, mas com 
um olhar para o povo mais 
carente.” 

Sérgio completa. “A 
minha maior segurança em 
relação ao desenvolvimento 
é a participação popular. O 
passo mais importante foi 
dado, que foi escolher bem. 
Agora temos de voltar a ter 
planejamento e participação 
da população.”

Manaus - 100% apurados
Amazonino Mendes (PTB) - 495.460 - 57,13%
Serafim Corrêa (PSB) - 371.845 - 42,87%

Macapá - 100% apurados
Camilo Capiberibe (PSB) - 91.558 - 51,66%
Roberto Góes (PDT) - 85.659 - 48,34%

Salvador - 100% apurados
João Henrique (PMDB) - 753.487 - 58,46% 
Walter Pinheiro (PT) - 535.492 - 41,54%  

São Luiz - 100% apurados
João Castelo (PSDB) - 271.014 - 55,84%
Flávio Dino (PCdoB) - 214.302 - 44,16%

Belo Horizonte - 100% apurados
Leonardo Quintão (PMDB) - 767.332 - 59,12%
Márcio Lacerda (PSB) - 530.560 - 40,88%

Cuiabá - 100% apurados
Wilson Santos (PSDB) - 175.038 - 60,47%
Mauro Mendes (PR) - 114.432 - 39,53%

Belém - 100% apurados
Duciomar da Costa (PTB) - 436.693 - 59,60%
José Priante (PMDB) - 295.997 - 40,40%

O segundo turno nas capitais e em São Paulo
Rio de Janeiro - 100% apurados
Fernando Gabeira (PV) - 1.696.195 - 50,83%
Eduardo Paes (PMDB) - 1.640.970 - 49,17%

Porto Alegre - 100% apurados
José Fogaça (PMDB) - 470.696 - 58,95%
Maria do Rosário (PT) - 327.799 - 41,05%

Florianópolis - 100% apurados
Dário Berger (PMDB) - 129.969 - 57,68%
Espiridião Amin (PP) - 95.369 - 42,32%

São Paulo - 100% apurados
Gilberto Kassab (PSDB) - 3.790.558 - 60,72%
Marta Suplicy (PT) - 2.452.527 - 39,28%

Guarulhos - 100% apurados 
Sebastião Almeida (PT) - 320.472 - 56,68%
Carlos Roberto (PSDB) - 244.922 - 43,32%

Bauru - 100% apurados
Rodrigo Agostinho (PMDB) - 97.288 - 54,30%
Caio Coube (PSDB) - 81.896 - 45,70%

São José do Rio Preto - 100% apurados
Valdomiro Lopes (PSB) - 109.145 - 51,21%
João Paulo (PT) - 103.967 - 48,79%

Curso
no Sindicato
Você que é aluno do curso CSE 2 do
Departamento de Formação do Sindicato, lembre-
se que a unidade 4 será realizada dias 5, 6 e 7 de 
novembro, a partir das 9h, no Centro de Formação 
Celso Daniel.

CIPA

Eleição amanhã na Asbrasil 
Os companheiros e 

companheiras na Asbrasil, 
de São Bernardo, escolhem 
amanhã seus novos cipeiros. 
O Sindicato apóia dois candi-

datos comprometidos com a 
luta por melhores condições 
de trabalho. Eles são Luís Cé-
sar da Silva Lopes, o Prego, e 
Demétrio Davi Ferreira.

agenda

O segundo turno nas páginas 2 e 3
Sérgio Nobre quer a retomada do

desenvolvimento regional integrado.

Aidan é eleito em Santo André.

Lu
ci

an
o 

V
ic

io
ni

Página 4



2 Tribuna Metalúrgica do ABC - Segunda-feira, 27 de outubro de 2008

PT ganha em S. Bernardo e Mauá. PTB leva em S. André

3

Eleições 2008

Com expressivas vitórias, os candidatos petistas Luiz Marinho e Oswaldo Dias foram
eleitos prefeitos ontem. Em Santo André, Aidan Ravin virou o jogo. 

Mais desenvolvimento e políticas 
públicas, defende Oswaldo

Marinho percebe vitória
pelo carinho da população

Lula vota em Marinho e diz confiar em vitória 
do PT na maioria das cidades do Brasil

notas e recados notas e recados
Policiais hostilizam Serra
Ao fazer caminhada 
nas ruas centrais de 
Bauru, em campanha 
pelo candidato tucano 
da cidade, o governador 
Serra enfrentou protestos 
de policiais civis, que 
estão em greve desde o 
dia 16 de setembro. 
Um dos manifestantes 
chegou a colocar o 
dedo em riste no rosto 
do governador. Eram 
cerca de 80 policiais que 
seguiam atrás de Serra 
com apitos e cornetas. 
O governador deixou 
o local depois de um 
empurra-empurra entre 
tucanos e policiais, que 
só terminou quando foi 
jogado gás de pimenta.

Poder questionado
Independentemente do 
resultado entre João 
Castelo (PSDB) e Flávio 
Dino (PC do B), em São 
Luís, o Maranhão livrou-
se da dinastia Sarney. 

Intocável
O presidente Lula 
classificou como 
atípica a eleição 
municipal porque, 
pela primeira vez, os 
candidatos de todas as 
legendas, mesmo as de 
oposição, trabalharam 
favoravelmente ao 
governo. “Ninguém falou 
mal do governo federal 
ou do presidente Lula.”

Rappers com petistas
Os rappers Edi Rock, 
do Racionais MC’s, 
e Cristian, do Afro X, 
fizeram campanha na 
periferia de Santo André 
e São Bernardo apoiando 
os candidatos petistas. 
“Temos uma influência, 
porque representamos 
a massa, as pessoas 
que vivem sem infra-
estrutura”, disse Edi 
Rock. A campanha foi 
feita na periferia das 
duas cidades com o 
propósito de lembrar que 
existem projetos sociais 
envolvidos nos processos 
eleitorais. “Queremos 
mostrar para as pessoas 
que elas têm o poder de 
opinar e participar das 
decisões das cidades”, 
disse Afro X.

300 presos
Cerca de 300 pessoas 
foram presas durante o 
dia de ontem, conforme 
anunciou o Tribunal 
Superior Eleitoral.
Seis prisões aconteceram 
em Benedito Leite (MA), 
onde ocorreu eleição 
em primeiro turno. A 
eleição de 5 de outubro 
foi cancelada depois que 
eleitores destruíram as 
urnas. Em São Luiz, um 
comerciante foi preso, 
acusado da compra de 
voto. A prisão foi feita 
depois de denúncias de 
grande movimentação 
na sua loja de fogos 
de artifício. Ele foi 
flagrado com cerca de 
R$ 5 mil em notas de R$ 
20,00, além de cópias 
de títulos de eleitor e 
carteiras de identidade.
Das 300 detenções, 200 
aconteceram em Canoas, 
onde disputavam Jairo 
Jorge (PT) e Jurandir 
Maciel (PTB).

Análise
“O PT não perdeu 
na capital. Deixou de 
ganhar, afinal, o governo 
não era nosso. O que 
vimos foi uma grande 
tendência à reeleição. 
Esta tem sido a linha 
prioritária dos eleitores,” 
disse o senador Aloízio 
Mercandante.

Tendência
Na média nacional, pelo 
menos 60% dos atuais 
prefeitos se reelegeram.

Sem opção
No primeiro turno, em 
127 cidades, os eleitores 
tiveram apenas um 
candidato à escolha.

Vestindo a carapuça
“A nossa aliança sai 
fortalecida”. De Serra 
ao festejar a aliança 
DEM(ex-PFL)/PSDB 
em São Paulo. Ele 
assumiu seu papel 
como reaglutinador 
do conservadorismo 
brasileiro.

Racha à vista
Em Belo Horizonte, 
o governador tucano 
Aécio Neves lançou um 
candidato desconhecido 
e teve uma vitória do 
mesmo tamanho da 
vitória de Serra.

São Bernardo Mauá

Santo André

O prefeito eleito Luiz 
Marinho sentiu o apoio da 
população de São Bernardo 
antes mesmo de votar. Ma-
rinho decidiu ir a pé para a 
Escola Estadual Carlos Pez-
zolo, no Jardim Irajá, perto 
da sua residência. No trajeto, 
que percorreu acompanha-
do da militância, o prefeito 
eleito respondeu aos acenos 
e cumprimentos vindos dos 
moradores da região. Já per-
to do local de votação um 
coro tomou conta da rua. 

“Marinho, prefeito!”
Depois de votar, Ma-

rinho concedeu entrevista 
coletiva, na qual não quis 
antecipar o resultado. “Estou 
confiante mas vou aguardar 
o resultado, a eleição só ter-
mina às 17h.”, alertou. 

Logo em seguida, ele 
agradeceu a toda a popula-
ção da cidade, que o acolheu 
junto com Frank Aguiar, à 
militância, aos políticos e aos 
artistas que participaram da 
campanha, e reservou algu-
mas palavras para a categoria 
da qual faz parte. “Não pos-
so esquecer dos metalúrgicos 

O candidato eleito em 
Mauá, Oswaldo Dias, disse 
que seu governo vai adotar 
duas linhas básicas para a 
cidade, a de crescimento eco-
nômico para gerar recursos 
e a de distribuição de renda 
com políticas públicas. 

“Haverá recuperação de 
todas as áreas, seja saúde ou 
transporte. Todos os atuais 
contratos serão analisados”, 
afirmou. 

Perguntado se a situação 

e dos sindicalistas, grupos do 
quais me orgulho muito em 
ter participado.”

Marinho também enal-
teceu o belo dia que entrou 
para a história da cidade 
como a volta do PT à pre-
feitura. “Hoje é um dia que 
Deus nos brindou com um 
belo sol, um belo dia, alegre, 
para cima, e sinto nas ruas o 
clima que o 13 sairá vitorioso 
nas urnas.”

Luiz Marinho (PT)    237.374 - 58,18% 

Orlando Morando (PSDB)   170.614 - 41,82% 

Brancos      13.313

Nulos       27.102

Abstenções      90.170

Oswaldo Dias (PT)   117.186 - 55,70% 

Chiquinho do Zaíra (PSB)     93.219 - 44,30%

Brancos         7.548

Nulos        13.173

Abstenções       42.874

Aidan (PTB)             214.810 - 55,03%

Siraque (PT)             175.513 - 44,97%

Brancos               14.325

Nulos                28.442

Abstenções                       100.338

ruim da cidade seria boa para 
sua eleição, o candidato do 
PT reagiu: “Nunca podemos 
achar que uma situação ruim 
seja boa para ajudar alguém 
a vencer uma eleição”.

Oswaldo Dias comen-
tou que a campanha do ad-
versário foi muito agressiva 
com o eleitor, que não me-
recia essa baixaria.

“A preocupação deve-
ria ser com os programas de 
governo”, analisou. Ele disse 

que existia uma semelhança 
entre esta eleição e a de 1997, 
quando ele  venceu  pela pri-

meira vez.  “Mauá está um 
caos e as administrações são 
mal avaliadas”, comentou.

O presidente Lula de-
monstrou mais uma vez, 
ontem, confiança no prefeito 
eleito Luiz Marinho, ao votar 
na Escola Estadual João Fir-
mino, no Jardim Lavínia. 

O presidente fez ques-
tão de cumprir seu papel 
de cidadão acompanhado 
de Marinho, do vice Frank 

Aguiar e de demais apoia-
dores da campanha, como 

o deputado estadual Alex 
Manente.

Em rápida entrevista 
coletiva logo após seu voto, 
Lula disse estar confiante 
que o PT vença as eleições 
na maioria das cidades bra-
sileiras em que disputa o se-
gundo turno.  

Mesmo assim, prefe-

riu não antecipar qualquer 
comemoração em São Ber-
nardo.

“Eu aprendi desde mui-
to cedo que eleição a gente só 
sabe [o resultado] a partir das 
17h, quando começam abrir 
as urnas. De qualquer forma, 
eu espero que a gente eleja a 
maioria dos prefeitos.”

 Thales Stadler

Luciano Vicioni

O vereador Aidan Ravin 
(PTB) creditou sua vitória 
em Santo André à união, 
neste segundo turno, dos 
votos que a oposição con-
quistou no primeiro turno 

Aidan vira em Santo André

As porcentagens dos candidatos 
são referentes aos votos válidos, 

excluídos brancos e nulos.

da eleição. 
“A oposição teve votos 

suficientes no primeiro tur-
no”, disse ele, que obteve 
22% dos votos no primei-
ro.

99,91% dos votos apurados 99,86% dos votos apurados

100% dos votos apurados


