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20 mil pessoas acompanham Dilma, Mercadante cresce 11
pontos e avança para
Mercadante e Lula em São Paulo

Mais de 20 mil pessoas participaram do comício nesta
segunda-feira, dia 27, no Sambódromo do Anhembi, com
o candidato ao governo estadual Aloizio Mercadante, a

candidata à presidência da
República Dilma Rousseff , o
presidente Lula e os candidatos ao Senado, Marta Suplicy (PT) e Netinho de Paula (PCdoB).

ELEIÇÕES 2010

Campanha entra na reta final com
carreatas no Vale do Paraíba
A militância do PT entra
nesta semana na reta final da
campanha com uma série de
carreatas pelo Vale do Paraíba em apoio a Dilma e Mercadante.
As carreatas começaram
nesta segunda-feira, dia 27 e
acontecem até quinta-feira,
dia 30, nas seguintes cidades:
27/09 - Cruzeiro/ Queluz/
Cachoeira Paulista/ Lorena/
Guaratinguetá/ Potin/ Aparecida/Roseira e Pindamonhangaba.
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Aloizio Mercadante vai para o segundo turno segundo Vox Populi

A pesquisa realizada pelo
InstitutoVox Populi, encomendada pelo portal iG e TV Bandeirantes, aponta um crescimento de 11 pontos percentuais para o candidato petista
Aloizio Mercadante, e queda
de 9 pontos percentuais ao
adversário tucano. A pesquisa foi divulgada no dia 24.
Pela pesquisa Vox Populi, o
candidato do PSDB, Geraldo
Alckmin, caiu de 49% para 40%
das intenções de voto, entre
agosto e setembro. Já o sena-

dor Mercadante que, na sondagem anterior (16 de agosto), aparecia com 17%, saltou
para 28%.
A pesquisa, que ouviu 1.500
pessoas entre os dias 18 e 21
de setembro, indicou também
a diminuição da distância entre Geraldo e Mercadante, em
20 pontos. Em agosto, esse
cenário era de 32 pontos porcentuais. O que significa um
avanço real para um segundo
turno, na eleição para Governador em São Paulo.

Vantagem de Dilma é
superior a 12 milhões

Presidente do Sindicato:

(12) 9128-7813

"Muita gente tenta
fazer as pessoas
acreditarem que não
temos condições de
vencer as eleições em
São Paulo. Mas as
pesquisas já mostram
o nosso crescimento
nessa reta final. Nas
ruas, sentimos o
carinho e o respeito
desse povo.”
Mercadante

I BOPE

Sinvaldo dos Santos Cruz

Netnews.com Soluções

o segundo turno

Isaac acompanha assembléia com o novo presidente em São Carlos, Erick Silva

A Chapa 2 da CUT venceu
a eleição para a escolha da
nova diretoria do Sindicato
dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté, nos dias 20 e 21.
A Chapa da CUT venceu
com com 1.982 votos contra
1.618 votos da chapa da situação, ligada à CGTB. A
Chapa 2 é encabeçada pelo

companheiro Erick Silva, trabalhador na Volks de São
Carlos.
Os metalúrgicos de Taubaté e Região parabenizam os
trabalhadores e trabalhadoras de São Carlos e Ibaté que
escolheram a mudança e a
busca de novos horizontes e
conquistas para a categoria.

Nove pontos percentuais
equivalentes a 12,2 milhões
de votos – é essa a vantagem
da candidata do PT, Dilma
Rousseff, sobre todos os demais candidatos ao cargo, segundo pesquisa feita pelo Ibope entre terça e quinta-feira
e divulgada pela Rede Globo.
De acordo com o instituto, Dilma obteve 50% das intenções de voto, contra 28%
de José Serra (PSDB), 12% de
Marina Silva (PV) e 1% dos
outros candidatos.
O Ibope também aponta,
como o Datafolha e o Vox

Populi, a probabilidade de
que a candidata do PT conquiste a Presidência já no
primeiro turno de votação.

César Ogata

César e Eduardo Ogata

Lula e os candidatos
do campo democrático popular no último
comício em São Paulo

Lula estava emocionado
em seu último comício na
capital paulista como presidente da República.“Precisamos eleger Aloizio Mercadante. Se juntar o Mercadante e a Dilma e derem oportunidade ao que nós começamos a fazer, podemos não
apenas ser um estado economicamente mais forte, podemos ser também um estado
que melhor cuida do seu
povo”.
Dilma afirmou que eleger
Mercadante é a oportunidade do povo paulista fazer
com que o estado e o Brasil
caminhem juntos. “Mercadante é o homem que vai
transformar São Paulo, vai
dar ao estado o que o povo
merece”.
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Encontro internacional na Argentina
reúne trabalhadores na Volkswagen
Acontece nesta semana em
Buenos Aires, na Argentina, o
5º Encontro da Rede Sindical Alemã - Iberoamericana
dos Trabalhadores na Volkswagen. O encontro teve
início na segunda-feira, dia 27,
e até quarta-feira dia 29 vai
debater temas em comum às
plantas da Volks em todo o
mundo, e vai definir estratégias sindicais de atuação em
comum perante a empresa
em nível internacional.
Os trabalhadores de Taubaté estão sendo representados pelos companheiros
Claudio Batista (Claudião),
coordenador do CSE Volks,
e Aldrey Candido (Piu Piu),
coordenador da Comissão

Encontro fortalece a unidade mundial dos trabalhadores. No destaque os companheiros Piu Piu e Claudião de Taubaté

de Fábrica. Também participam dirigentes dirigentes do
ABC, de São Carlos e de São
José dos Pinhais (PR).

A cada dia é mais importante a unidade dos trabalhadores em todas as plantas da
Volks no mundo, comparti-

lhando experiências e também buscando soluções para
os problemas comuns nas fábricas e reivindicações.

C OMUNICAÇÃO

Vem aí o novo portal do Sindicato
na Internet
Já está quase pronto o
novo portal do Sindicato na
Internet, com muitas novidades e serviços para os trabalhadores.
O novo site terá ferramentas de comunicação direta
com o trabalhador, como canais de vídeo, áudio, galerias
de fotos, boletim eletrônico,
e acesso às principais redes
sociais, como forma de difundir as informações sobre o
mundo do trabalho e a luta

da Classe Trabalhadora.
Você poderá interagir muito mais com o Sindicato com
um site moderno e de fácil
navegação. O novo site também mostra todos os serviços e departamentos do Sindicato que estão à disposição
dos trabalhadores.
O Sindicato vai oferecer ao
trabalhador um site em dia
com as principais novidades
da Internet.
Fique On Line!!!.

Daido tem nova
Cipa eleita
O Sindicato informa
que foram eleitos os
membros da Cipa na
Daido para a gestão
2010 - 2011:
Titulares - Vânia de
Souza, Paulo Henrique
de Oliveira, Ezequiel
Mont Alverne e Silvio
Aparecido de Carvalho.
Suplentes - Juliano
Alexandrino, Alonso
Alves da C. Neto, Leandro Donizete de Andrade, Samuel Luiz Miguel.

C IPA

Gestamp1 abre inscrições para eleição da Cipa
As inscrições para a eleição da Cipa 2010-2011 na
Gestamp 1 podem ser feitas
no período de 28 de setembro a 13 de outubro, das 7h30
às 17h30 na segurança do trabalho.
A eleição será realizada no
dia 18 de outubro e a votação acontece na portaria.
A apuração também está
prevista para o dia 18 e a

posse dos eleitos é no dia 18
de novembro.
É importante nesta eleição
que os trabalhadores votem
de maneira consciente nos
candidatos que estejam comprometidos com a segurança no local de trabalho. Não
deixe de votar e colabore
com a segurança de todos e
todas.
Participe!!!

Curtas
Estádios de 2014:
cinco cidades
ainda não
iniciaram obras

Após inúmeras críticas
da Fifa, as obras dos estádios da Copa de 2014
enfim dão sinal de avanço. Mesmo assim, em pelo
menos cinco das 12 sedes
do Mundial a situação
permanece indefinida ou
as reformas e construções não começaram.
A demora no início dos
trabalhos começa a ameaçar a realização da Copa
das Confederações, como
mostra levantamento do
Portal 2014. O eventoteste acontece daqui a 33
meses, enquanto, segundo o próprio Comitê Organizador da Copa
(COL), um estádio leva
ao menos 30 para ficar
pronto.
Fonte: Portal 2014

Jogos da 27ª
rodada do
Brasileirão 2010

DIA 01 - 27ª Rodada
Vasco x Goiás
DIA 02 - 27ª Rodada
Corinthians x Ceará
Santos x Palmeiras
Prudente x Fluminense
Vitória x Grêmio
Botafogo x Flamengo
Cruzeiro x Atlético-PR
Internacional x Guarani
Atlético-GO xAtlético-MG
Avaí x São Paulo
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Agenda Cultural
SHOW
O cantor
Jair Rodrigues se
apresenta
no SESC
de Taubaté
no próximo dia 10
de outubro, às 12h, com
entrada franca. No show,
Jair Rodrigues faz uma retrospectiva de sua carreira, passeando do samba ao
romântico, sem esquecer
do sertanejo e das canções de raiz, entre elas:
Disparada, Majestade o
Sabiá, Deixa isso para lá,
Tristeza, Boi da CaraPreta, entre outras. O SESC
fica na Av. Engenheiro Milton de Alvarenga Peixoto,
1264 - Esplanada Santa
Terezinha.
PALESTRA
No dia
30 de setembro, a
ACIT realizará o
evento
“Estratégias para o
Sucesso”. Este ano, o
evento contará com a presença dos palestrantes
Ângela Hirata, e Steven
Dubner. As palestras
acontecerão na ADPM,
no dia 30 de setembro, às
19h30. Os convites são limitados e podem ser adquiridos na sede da ACIT,
na Rua Jacques Félix, 675,
no Centro. Informações
pelo telefone 2125-8201.
TEATRO
O projeto SESC
na Praça
apresenta
a peça Faz
de Conta
que Tem
História
no próximo sábado, dia
02, a partir das 11h, na Praça Dom Epaminondas no
Centro de Taubaté. Lelé e
Belinha querem ser dois
palhaços de um circo que
está fechando as portas.
Para tentar salvar o circo,
decidem contar uma última história: a História do
Brasil.

C ONQUISTA

Reajuste dos Metalúrgicos injetará R$ 101,1 Mi
na economia de Taubaté em 12 meses
Segundo a subseção do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) do
Sindicato dos Metalúrgicos
de Taubaté e Região, o reajuste salarial conquistado
pela categoria vai injetar nos
próximos 12 meses, cerca de
R$ 101,1 milhões na economia de Taubaté e Região.
O valor se refere ao reajuste salarial de cerca de 21
mil trabalhadores da base do
Sindicato e ao abono dos trabalhadores nas Montadoras.
Com relação ao Estado, o
DIEESE calcula que R$ 837,4
milhões serão injetados na

Metalúrgicos de Taubaté injetam mais de R$ 100 milhões na região nos próximos 12 meses com acordos aprovados

economia com os acordos
fechados pela Federação Estadual dos Metalúrgicos da
CUT (FEM/CUT-SP).
Os dados do DIEESE con-

firmam a vitória da unidade
dos trabalhadores na Campanha Salarial.
Tivemos uma campanha vitoriosa com ganhos reais

para os trabalhadores e a valorização dos salários da categoria, beneficiando também a economia de nossa
cidade e da região.

ELEIÇÕES 2010

Chegou a hora de votar consciente pelo
futuro do Brasil e da Classe Trabalhadora
No próximo domingo, dia
03, acontecem as Eleições
2010, quando vamos eleger
nossos deputados estaduais,
federais, senadores, governadores e presidente da República.
É hora de comparecer às
urnas e votar nos candidatos que tem compromisso
com a Classe Trabalhadora
e suas pautas de reivindicação, como a redução da jornada de trabalho para 40
horas semanais e a geração

Não deixe de comparecer às urnas neste domingo e votar pelo Brasil

de emprego e renda para os
trabalhadores.
Nos últimos 8 anos o Bra-

sil passou por um período
de crescimento e de conquistas sociais e economicas

sem igual em nossa história.
Nós trabalhadores precisamos dar continuidade a
essas conquistas e nosso
voto é a ferramenta democrática pela qual vamos legitimar esse período de
avanço economico e social
no Brasil.
Vote consciente neste domingo, e ajude nosso país e
o Estado de São Paulo a caminhar em sintonia, pelo desenvolvimento e pelo futuro da Classe Trabalhadora.

A TENÇÃO !!!

Fique atento aos documentos necessários para
votar neste domingo, dia 03
No próximo domingo, dia
03, o eleitor brasileiro deve
levar dois documentos diferentes para a votação.
O primeiro é o título eleitoral, que sempre foi necessário, e o segundo é um documento de identificação
com fotografia. Essa exigência foi inserida na legislação
pela lei 12.034/2009.
Valem como documento
adicional a carteira de iden-

Eleitor deve levar o Título e um documento com foto para a votação

tidade ou documento de valor legal equivalente, como
carteira de trabalho ou de habilitação com foto e certificado de reservista.
Certidões de nascimento
ou casamento não serão
aceitas como prova de identidade.
Fique atento para não ter
problemas na hora de votar
e cumprir seu dever com a
democracia.

