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SOROCABA

METALÚRGICOS GARANTEM
REPRESENTAÇÃO NA CÂMARA

Os sorocabanos — entre eles muitos metalúrgicos e seus familiares —, elegeram no último domingo Izídio de Brito
Correia vereador. Ele recebeu 3.348 votos, ficando com a 14ª cadeira do Legislativo. Izídio é presidente licenciado do
Sindicato dos Met alúrgicos de Sorocaba e Região e do Banco de Alimentos de Sorocaba. Em Piedade, o também dirigente sindical metalúrgico Geraldinho foi eleito com 853 votos. “São companheiros com os quais poderemos certamente contar para encaminhar nossas demandas coletivas nesses municípios”, afirma Ademilson Terto da Silva, presidente
em exercício do Sindicato. PÁG. 4

Taylor Soares/Rede Bom Dia

Acidentes de trabalho fazem mais
duas vítimas no final de semana

Reunião com sindicalistas e DRT na sexta, logo após o acidente, fez Metso parar as fábricas no fim de semana;
pontes rotantes e talhas estão interditadas; na foto, dirigentes sindicais em frente à fábrica na saída da reunião

Prefeitura de Sorocaba até agora não se manifestou
sobre tragédias freqüentes na categoria metalúrgica
Um metalúrgico morreu e outro perdeu a mão entre a
tarde de sexta-feira e a meia noite de domingo. Agora já
são seis acidentes na com um saldo de dois mortos, dois
mutilado, um com múltiplas fraturas com risco de ficar
paraplégico e um ferido leve em menos de 40 dias. A campeã das tragédias é a Metso com cinco acidentes registrados nas duas fábricas do grupo. O sexto machucado é
da ZF do Brasil.
A campeã das tragédias é a Metso com cinco acidentes
registrados nas duas fábricas do grupo. PÁG. 3
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Ser viços aos sócios

A ganância e o peleguismo
Em nenhum momento da história recente do país a indústria faturou tanto. O
quadro econômico
mundial e a performace do governo Lula resultou, para os trabalhadores, mas principalmente para as empresas, um ganho jamais visto.
Mas o que não se
tem visto na maioria
das indústrias foi o
comportamento delas
com seus funcionários.
A divisão dos lucros
(PPR) tem sido um
parto à fórceps para se
conseguir. Mas até aí é
possível se admitir.
Nenhum patrão, é verdade, gosta de abrir o
bolso, nem mesmo
quando o dinheiro está
sobrando.
O que não se pode
admitir é a falta de
compromisso de muitas empresas com a
saúde, ou até com a
vida, dos trabalhadores.
Em menos de 40
dias, infelizmente, registramos seis acidentes com duas mortes

Não podemos
admitir que o
lucro do
patrão custe o
sangue do
trabalhador.
Basta o nosso
suor!
(pág. 3) e duas mutilações, além de um outro
trabalhador que corre
sério risco de ficar paraplégico.
O pior, quando isso
acontece, a empresa
quer esconder a gravidade e ainda por cima, tenta, muitas vezes, pôr a
culpa no trabalhador.
Nenhum profissional,
nenhum sujeito, salvo
com estado psíquico
comprometido, vai se
acidentar por querer. Esses fatos ocorrem por
problema no maquinário,
por falta de equipamento de segurança ou por
excesso de carga horária
ou pressão de chefia.
O que ocorreu na
Metso recentemente: a

mortes de dois trabalhadores, além de mais
dois acidentes graves, é
o reflexo do desleixo
dos empresários.
O Sindicato tem
convocado o Ministério
do Trabalho e cobrado
mudança de postura
das empresas. Mas isso
ainda é pouco. Os trabalhadores também
precisam denunciar. Se
não pode fazer a denúncia abertamente,
denuncie anonimamente as irregularidades
que você vê no chão da
sua fábrica. Não podemos admitir que o lucro do empresário custe o sangue do trabalhador. Basta o nosso
suor!
Também não podemos admitir a manifestação tacanha de certos
companheiros pelegos
que, sem nenhuma
sensibilidade dispara:
ah, quem trabalha corre risco, mesmo!
Esses pseudos companheiros merecem o
mesmo repúdio e a
mesma ojeriza que merecem tais empresas gananciosas e assassinas.

O que é psicopedagogia
Lúcia Dias Batista

A psicopedagogia se preocupa com as dificuldades do
ser humano em geral, essas
dificuldades são resolvidas
através da aprendizagem de
como conviver ou de como
procurar meios para as soluções de problemas.
Em outras palavras a psicopedagogia se volta para
atender indivíduos não adaptados a sua realidade ou ao
seu momento de vida que por
um motivo ou outro reluta
para não enxergar o que às
vezes está na sua frente ou ao
seu lado.Além de existir também aqueles que não conseguem atingir o nível básico de
aprendizagem ou que tem um
distúrbio de atenção e não
desempenham bem sua ca-

pacidade no trabalho ou na
vida social e familiar.
Vejam que a partir do
momento em que a compreensão das dificuldades de
aprendizagem vista de um
modo mais abrangente, ou
seja, dentro de um processo
de desenvolvimento e inseridas num contexto bio-psicosocial, a atuação psicopedagógica se volta para um processo de aprendizagem. Isto
se dá através da contribuição
de várias áreas do conhecimento, principalmente da psicologia.
A observação para identificação das dificuldades é
altamente competente e geralmente as dificuldades identificadas na sua grande maioria são os distúrbios e o mais
latente é o da atenção, que é

responsável por muitos outros, o stress, a ansiedade, as
doenças psicossomáticas os
traumas que se escondem
atrás dos medos e das enfermidades físicas e psicológicas; e claro que existem outros, mas para o momento
vamos ficar apenas com estes.
As técnicas aplicadas no acompanhamento destas dificuldades são de caráter investigativo e posterior
limites e regras de um bom
psicopedagogo. Além destas
técnicas temos algumas contribuições que no caso exposto encaixamos os florais
e a medicina alternativa natural.
A dra. Lúcia Dias Batista é
psicóloga e psicopedagogia

Psicopedagoga atende no
Sindicato às terças e quintas
Desde o último dia
1º, o Sindicato em Sorocaba passou a contar com o atendimento
gratuito de uma psicopedagoga para metalúrgicos sindicalizados e dependentes.

A dra. Lucia Dias
Batista atende às terças e quintas-feiras,
das 9h às 16h30, na
sede do Sindicato em
Sorocaba.
Mais informações e
marcação de consultas

pelo telefone (15)
3334-5401.
A dra. Lúcia trata
estress, trauma, medos, aprendizagem, ansiedade e trabalha com
base de florais.

Conheça seus Direitos

Trabalho Decente: fiscalização do
Estado e inclusão na pauta sindical

Trabalhadoras da categoria
têm direito a auxílio creche

Na próxima sexta-feira
(10), a CUT e outras centrais
sindicas sairão às ruas na Jornada Mundial pelo Trabalho
Decente. A atividade convocada pela Confederação Sindical Internacional (CSI) e
pela Confederação Sindical
dos Trabalhadores da Américas (CSA) trabalhará com
atos nas principais capitais do
país - em São Paulo a atividade será na Praça Ramos.
O tema se refere a um princípio fundamental da Organização Internacional doTrabalho (OIT) que tem como
base a liberdade, igualdade,
segurança e dignidade para
todos trabalhadores e trabalhadoras. O secretário-geral
da CUT, Quintino Severo,
falou ao Portal Mundo do
Trabalho sobre os pontos
fundamentais da jornada.

Desde o ano passado, as
Convenções Coletivas de
Trabalho (CCT) de todos os
grupos metalúrgicos incluem
uma cláusula que garante auxílio creche nas empresas
com pelo menos 30 trabalhadoras. A garantia vale para
empresas que não possuem
creche própria.
As empresas devem celebrar convênio com creches
ou reembolsar as despesas
das trabalhadoras com creche.
O valor do reembolso varia de 10% a 25% do piso
salarial por filho, conforme o
Grupo da empresa metalúrgica na Fiesp.
O benefício vale até o filho completar de 12 a 36
meses de idade, também conforme o grupo metalúrgico ao
qual a empresa pertence.

PMT- Qual é a sua avaliação sobre a Jornada
Mundial pelo Trabalho
Decente?
Quintino -Acredito que
o principal é entendermos o
conceito de trabalho decente que é muito amplo - ele
não é apenas de trabalho escravo ou infantil. Esses não

Folha Metalúrgica
Informativo semanal do Sindicato dos
Metalúrgicos de Sorocaba e Região

são os únicos trabalhos indecentes, por isso precisamos
aprofundar esse debate. Ele
trata de questões que dizem
respeito a todos os seus direitos como as convenções
151 (que garante o direito à
negociação coletiva no setor
público) e a 158 (que coíbe
a demissão imotivada) da
OIT, que em nossa opinião,
está dentro do trabalho decente. Para a CUT essa jornada fortalece lutas que já
são feitas no Brasil, portanto
é importante a participação
na jornada mundial pois ainda há muito a ser feito.
PMT- Que aspectos
você destacaria como fundamentais?
Quintino - Eu entendo
que é importante destacar o
fortalecimento do papel do
Estado no combate ao trabalho indecente e precário, acho
que a fiscalização é fundamental. No dia 10, encerramos a
nossa atividade em São Paulo com a entrega de um documento cobrando essa fiscalização das superintendências das DRTS. O mesmo
deverá ser feito em todo Brasil. Outro desafio é ampliar o
comprometimento de dirigenEXPEDIENTE
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tes e militantes sindicais a necessidade de fortalecer o trabalho decente no Brasil incorporando o tema em suas
agendas. Esses dois elementos são fundamentais.
PMT- E o dia 10 de outubro?
Quintino - Eu gostaria de
convocar nossa militância a
participar dessa mobilização
que acontece em todo país.
Na capital paulista, o ato foi
convocado para as 10 horas,
na Praça Ramos, e sairemos
em passeata até a Delegacia
Regional do Trabalho (Rua
Martins Fontes, 109).Vamos
às ruas mais uma vez, em defesa do trabalho decente, da
redução da jornada de trabalho sem redução de salário,
da ampliação da oferta do
primeiro emprego e de qualificação ao jovem, da garantia de emprego digno com
carteira assinada, do respeito à organização sindical, do
combate ao trabalho infantil e
escravo, da igualdade de direitos entre homens e mulheres e contra a discriminação
de gênero, raça ou orientação
sexual.
Fonte: CNM/CUT :
www.cnmcut.org.br

Informe-se na
sede do Sindicato
ou
no
site:
www.smetal.org.br,
baixando o caderno
“Coisas de Mulher”, editado pelo
Sindicato em março
deste ano.
No caso dos sócios, eles também
receberam, recentemente, pelo correio, um exemplar
de bolso da Convenção Coletiva.
Reivindicação:
Creche 24 horas
A diretoria do Sindicato
dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região, cujo mandato
teve início em março deste
ano, tem planos defender par-

cerias que resultem em creches 24 horas para atender
aos filhos das trabalhadoras
metalúrgicas.

Espor te e Lazer

Inscrição para torneio de
futsal vai até esta sexta
Vence nesta sexta-feira, dia 10, às 18h, o prazo
para as equipes interessadas em participar do Torneio de Futsal dos Metalúrgicos entregarem preenchidas as fichas de inscrição.
As fichas deverão ser
entregues na portaria ou
na secretaria do Sindicato (sede de Sorocaba).

Este ano haverá modalidades masculino e feminino.
Em breve será convocado o congresso técnico
do torneio, que irá definir
normas e formato da competição.
O torneio está previsto
para começar dia 19 de
outubro.
Mais informações:
(15) 3334-5400
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Ritmo + Condições de Trabalho

Um metalúrgico morreu e outro perdeu a mão
entre a tarde de sexta-feira e a meia noite de domingo. Agora já são seis
acidentes na com um saldo de dois mortos, dois
mutilado, um com múltiplas fraturas com risco de
ficar paraplégico e um ferido leve em menos de 40
dias.
A campeã das tragédias
é a Metso com cinco acidentes registrados nas
duas fábricas do grupo. O
sexto machucado é da ZF
do Brasil.
O Sindicato dos Metalúrgicos, através dos seus
comitês de fábrica, está
intensificando a cobrança
juntos às chefias, mas tem
encontrado resistência
em algumas fábricas.
“Há uns 15 dias fomos
verificar o estado de algumas fresas e a supervisão
da empresa achou ruim;
deu até gancho (suspensão) para alguns funcionários”, conta o coordenador do comitê de fábrica
da ZF, Joselito Mansinho.

Taylor Soares/Rede Bom Dia

Um trabalhador morre e outro
perde a mão no fim de semana

O operador de máquinas Douglas Neto
de Almeida, 24 anos,
perdeu a mão direita,
domingo à meia noite, quando teve o braço tragado pelo caracol de uma fresa.
O operário preparava a máquina com
um martelo, quando a
ferramenta se prendeu. Ao tentar tirar o
martelo, o caracol pegou a mão do rapaz.
Douglas foi socorrido ao hospital Modelo, onde passou por
cirurgia. Ele não corre riso de morte.
Desvio de função
Dirigentes sindicais após reunião urgente na Metso, que Sindicato exigiu logo após saber do acidente da última sexta

Ponte rolante mata um e
Acidentes anteriores
deixa outro em estado grave
Foi o segundo acidente fatal na empresa em um mês
O metalúrgicoAri de Souza França, de 42 anos, morreu em um acidente de trabalho na última sexta, 3, por
volta das 14h, na indústria
Metso, localizada na avenida
independência, zona industrial, em Sorocaba. Foi o segundo acidente de trabalho
fatal na empresa no prazo de

Fresa
decepa
mão de
operador
da ZF

30 dias.
Ari foi atingido na cabeça
por uma peça da “ponte rolante”.
A peça que o atingiu tem
capacidade para suportar até
5 toneladas de peso. Ari era
funcionário da Metso havia
16 anos.
Era casado, tinha dois fi-

lhos e morava no jardim Europa, em Sorocaba.
Representantes do Sindicato e da DRT (Delegacia
Regional do Trabalho) vistoriaram o local e exigiram que
todo o transporte de peça
por ponte rolante e talha fosse suspenso até que a perícia
apure o motivo do acidente.

No dia 3 de setembro,
Sidnei Aparecido Fogaça,
de 53 anos, também morreu em acidente na Metso após um torno entrar
em funcionamento automático com o operário
dentro da máquina.
Ainda na Metso, na fábrica do parque Vitória
Régia, no dia 20 de setembro, Antônio Marcos
Roy Almeida de Jesus, 23

anos, sofreu múltiplas fraturas devido a uma peça da
“ponte rolante” ter caído
sobre seu corpo.
Segundo os médicos,
Roy tem poucas chances
de voltar a andar.
O jovem trabalhador
também tem sofrido com
uma infecção no pulmão,
que foi perfurado por costelas fraturadas no acidente.

O Sindicato acompanha a investigação
do acidente e já apurou que o trabalhador
foi escalado para fazer uma função que
não era dele. “Ele é um
operador da máquina,
não o preparador, que
são funções distintas”, adianta Joselito
Mansinho, coordenador do comitê sindical da ZF do Brasil.

Sindicato realiza Semana
de Prevenção a Acidentes
de 12 a 18 novembro
O Sindicato dos Metalúrgicos vai realizar, do dia 12
a 18 de novembro, na sede
de Sorocaba, a 4ª Semana
Sindical de Saúde e Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sesispat).
Este ano, devido ao lamentável aumento da incidência de acidentes na categoria metalúrgica da região,
a Sesispat terá um papel ainda mais importante do que
suas edições anteriores.
“O evento será uma
oportunidade indispensável
para detectarmos agentes

causadores de acidentes e articularmos juntos meios de
prevenir novas tragédias”,
afirma JesaelAnhaia, diretor
do Sindicato e membro da
secretaria de saúde da entidade.
A Sesispat contará com a
participação de sindicalistas,
cipeiros, técnicos de segurança, profissionais da saúde e
representantes de órgãos públicos (como Ministério Público do Trabalho e Ministério doTrabalho).
O Sindicato vai enviar ofícios às empresas pedindo

que liberem os membros de
Cipa para participarem da
Sesispat.

Trabalhadores conquistam PPR
na Flextronics e na Termix
As mais recentes conquistas de Programas de Participação nos Resultados
(PPR) na categoria metalúrgica foram na Flextronics e na
Termix.

Em ambas os trabalhadores aprovaram propostas de
PPR, negociadas entre empresa e Sindicato, bem mais
satisfatórias do que em 2007.
Na Termix os trabalhado-

res conseguiram dobrar o
valor do PPR.
Na Flextronics, o valor
deste ano deverá ser no mínimo 80% superior ao de
2007.
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Metalúrgicos elegem seu
representante em Sorocaba

Folha Metalúrgica – O
que os trabalhadores podem
esperar do mandato do senhor?
Izidio de Brito Correia
– Antes de tudo um mandado popular, democrático e
transparente. Essa sempre foi
minha conduta e não vai ser
diferente na Câmara.Vamos
criar o conselho do mandato
e manter uma assessoria a
disposição para ouvir e dialogar com as pessoas. Com
isso vamos mapear as necessidades mais urgentes para se
disputar melhor o orçamento, que passa de um bilhão
por ano. Hoje a gente vê asfalto sendo jogado em cima
de asfalto, enquanto mais de

O metalúrgico Geraldo
Pinto de Camargo, trabalhador na VTL, do grupoVimax,
em Piedade, foi eleito o vereador mais votado de Piedade com 853 votos. Com a
votação expressiva no município, Geraldo ainda ajudou
a eleger mais os companheiros Odilon e José Donizete,
ambos do partido dos trabalhadores.
Folha Metalúrgica – O
que os trabalhadores podem
esperar do mandato do senhor?
Geraldo Gamargo - Primeiro quero agradecer a todos e dizer que o mandato
não é meu; é da população.
Foi ela quem me elegeu.Agora o que eles podem esperar
é sinceridade, ética e muito
trabalho; vou fazer um mandato popular e, claro, pen-

sando em toda classe trabalhadora, como proposta de
ampliação dos cursos profissionalizantes, principalmente
para os jovens.
Folha– O senhor tem alguma proposta para a cultura?
Geraldo – Vamos buscar
parcerias com os governos
estadual e federal para promovermos ações que dêem
suporte aos produtores de
cultura da cidade; vamos propor a criação de leis para viabilizar financeiramente projetos culturais.
Folha – E educação,
como o senhor vai trata esse
tema?
Geraldo– Minha primeira batalha será pela creche
rural e depois pelos cursos
profissionalizantes que já citei.

uma ampla discussão com a
sociedade e órgãos competentes para se conter a ganância do ramo imobiliário. Crescer é uma necessidade, mas
se não preservarmos o meio

ambiente o custo será alto
para futuras gerações. Outra
questão fundamental é a ampliação da coleta seletiva de
resíduos, com a inclusão dos
catadores na discussão.

Geraldo
Camargo,
dirigente
sindical
metalúrgico,
teve votação
recorde para
vereador do
PT de Piedade: 853 votos

Folha – Saúde, qual sua
proposta?
Geraldo – Ajudar o Geremias [prefeito] na busca de
convênio, principalmente na
abertura dos postos dos bairros e ampliação do Médico

da Família. Temos também
uma série de outras propostas como ampliação da coleta seletiva, de incentivo ao turismo, enfim, temos quatro
para fazer, de fato, um governo do povo e para o povo.

PT faz quatro prefeitos na região
Arquivo Folha Metal

Piedade e Bofete. (leia
mais sobre eleição na região na pág. ?)
No país, além de ganhar a prefeitura de seis
capitais no primeiro turno,
o partido ainda vai disputar a eleição em outros 11
municípios dos 29 que terão segundo turno no dia
26 de outubro.
O partido dos trabalhadores também foi campeão em capitais ao a disputa em seis delas, contra
duas do PMDB e PSDB.
O PT foi o partido que
mais cresceu, também, em
termos de filiado. Em o
partido ganhou 108 mil
novos companheiros filiados, alcançando o patamar de 1.156.247 militantes em todo país, enquanto que o PFL, agora DEM,
perdeu filiados.

vinda daToyota, vários mananciais e restingas de mata
ciliar da zona norte ficaram
ainda mais ameaçadas. É preciso fazer um levantamento,
chamar toda a sociedade para

Izídio recebeu
votos de metalúrgicos e de moradores
dos bairros de
todas as regiões de
Sorocaba, que
reconheceram nele
uma liderança
popular e sindical
preparada para
formular projetos
na Câmara e
fiscalizar as ações
da Prefeitura

Categoria também faz
vereador em Piedade

PT é o partido que
mais cresceu no
país nestas eleições
O Partido dos trabalhadores foi o que mais cresceu nestas eleições. A legenda criada pelo presidente Lula saltou de 399
prefeituras em 2004 para
547 esse ano. O PMDB
continua com o maior número de administração municipal, com mais de 1200
prefeituras, mas o crescimento foi de apenas 14
municípios nestas eleições.
Enquanto isso, o PSDB,
partido da elite, perdeu 77
prefeituras; o PPS perdeu
175 e o DEM, antigo PFL
ficou com menos 248 administrações.
Na região o partido dos
trabalhadores, que administrava apenas Porto Feliz,
vai administrar, além de
Porto Feliz, que reelegeu
Claúdio Maffei, vai governar também Votorantim,

que vejo hoje do poder público local é apenas com as
pavimentadoras jogando asfalto sobre asfalto.
Folha – Qual a proposta
do senhor para a saúde?
Izídio– Hoje tem se gastado bastante com a saúde, é
verdade, mas o atendimento
não é bom. Falta remédios e
uma consulta com especialistas na policlínica, por exemplo, pode passar de um ano.
Isso é inadmissível. É preciso mudar esse quadro.Acho
que dinheiro para isso não
falta. Outra coisa é o programa médico da família, que só
atende acamados, depois que
a pessoa está impossibilitada
de andar. O médico da família precisa ser ampliado para
que ele atenda o cidadão antes dele ficar doente. É preciso mudar o conceito, a saúde deve ser preventiva, não
curativa.
Folha- Em referência ao
meio ambiente, como o senhor vai atuar?
Izídio- Esse é outro problema grave que enfrentamos. Vemos áreas importantes de proteção ameaçadas e
muitas vezes degradadas pelo
avanço imobiliário. Com a
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400 ruas são de terra; temos
empresas e comércio trabalhando nos fins de semana,
enquanto as creches ficam fechadas. Queremos discutir as
prioridades. Não vou ser um
salvador da pátria, nem ficar
chorando pelos cantos, vou
ser propositivo e envolver
todo o segmento social.
Folha – O senhor tem alguma proposta para cultura?
Izídio – Esse é outro setor que precisa ser repensado. A cidade tem tradição do
tropeirismo, é uma cidade
que acolhe muitos migrantes
e imigrantes e precisa, portanto, de uma política de cultura popular. Cultura não é só
show, é também, resgate das
tradições, dos costumes com
manifestações, exposições.
Queremos promover esse
debate com a sociedade.
Hoje aplicamos menos de 1%
do orçamento na cultura.
Será que isso é o suficiente?
Será que não precisamos de
outro paradigma para nossa
cultura; de enxergar a cultura
como um processo de formação e de valorização da cidadania?
Folha – Educação, como
o senhor vai tratar esse tema?
Izídio – Não se pode jogar o problema só na escola
porque a questão é do modelo.A escola precisa envolver a família, que precisa estar estruturada. Um problema nunca está sozinho, é preciso ver a origem, a causa do
problema. É preciso discutir,
também, o modelo de qualificação profissional, hoje um
curso no SENAI custa R$
400,00. É preciso se fazer
parceria, de verdade, com
escolas, igrejas, associações.
Hoje a administração usa o
termo parceria apenas para
aparecer na foto. A parceria
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Os sorocabanos — entre
eles muitos metalúrgicos e
seus familiares —, elegeram
no último domingo Izídio de
Brito Correia vereador. Ele
recebeu 3.348 votos, ficando com a 14ª cadeira do Legislativo.
Paulista de Álvares Machado, Izídio de Brito Correia tem 47 anos, é casado,
pai de três filhos e mora no
bairroAltos do Itavuvu, zona
norte, desde o início dos anos
80.
Atualmente é presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos e do Banco de Alimentos de Sorocaba, coordenador regional da CUT e diretor do Centro de Estudos e
Apoio ao Desenvolvimento,
Emprego e Cidadania (Ceadec).
Na juventude foi trabalhador rural e, motivado pelo
sonho de se tornar um operário, mudou-se para Sorocaba no início dos anos 80 e
arrumou emprego na Metalac, da qual funcionário até
hoje.

Pivetta (PT) venceu tucano em Votorantim por 5,6 mil votos

O Partido dos Trabalhadores elegeu quatro prefeitos
no entorno de Sorocaba. O
mais próximo foi CarlosAugusto Pivetta, que derrotou o
tucano ErinaldoAlves da Silva com 28.138 votos contra
22.489 e se tornou o primeiro prefeito petista de Votorantim.
Em Porto Feliz o prefeito
Cláudio Maffei confirmou a
popularidade do seu governo e se reelegeu com 18.262
mil votos contra 8.001 de
Erval Steiner, do PV.
Em Bofete Torão também

se saiu vitorioso. Ele bateu
Oswaldo Baiano por 3.461
a 2.220 mil votos.
A vitória mais surpreendente, no entanto, foi em Piedade, onde Geremias enfrentou o franco favorito Tadeu Resende, que tentava a
reeleição pelo PSDB.
“Sabíamos da dificuldade
de se eleger, mas também tínhamos consciência de que
um dia um representante da
classe trabalhadora assumiria
o poder dessa cidade e essa
hora chegou”, diz o prefeito
eleito.

