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ELEIÇÕES 2010

Dilma fica em primeiro lugar e disputa
2º turno contra Serra
A candidata do PT à Presidência da República, Dilma
Rousseff, vai disputar o segundo turno da eleição presidencial contra José Serra.
Ela fez cerca de 47 milhões
de votos, 15 milhões a mais
do que o tucano, mas não liquidou no primeiro turno
porque não alcançou 50%
mais um sobre a soma de
todos os concorrentes.
Garra e energia foram as
palavras escolhidas pela candidata Dilma Rousseff para
definir como serão os próximos dias na disputa do segundo turno das eleições
presidenciais. Num pronunciamento em Brasília, a petista citou os mais de 47 milhões de votos que ela recebeu dos eleitores de todo
país.

COLÔNIA

DE

Compare a pesquisa de dezembro de 2009 com o resultado das urnas

"Vou encarar esse segundo
turno com muita garra e
energia", disse Dilma.
"Quero destacar e fazer
um agradecimento especial
para nossa militância aguerrida, tanto do meu partido
como dos partidos aliados.

Nós somos acostumados a
desafios, e somos de chegada", disse a candidata.
Projetos - Neste 2º turno estarão em disputa o projeto do campo democrático
popular, que tem garantido
com o Governo Lula o de-
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Serra representa um Brasil
que acabou com a indústria
naval, não fez novas universidades federais, deixou a indústria automobilística em
baixa e desempregando, e
também deixou o país no
escuro com o “apagão”.
Estes dois projetos estarão
em disputa no 2º turno e
cabe a nós trabalhadores
decidirmos pela continuidade do crescimento do Brasil,
e não pelo retrocesso.
São Paulo - Aloizio Mercadante do PT não foi ao 2º
turno com Geraldo Alckmin
por apenas 0,02% dos votos.
Isso mostra que é crescente
a insatisfação do povo com
o modelo tucano de gestão
no estado e que em breve
São Paulo entrará em sintonia com o Brasil.

V ITÓRIA

Inscrições para o sorteio da Colônia de
Férias no Reveillon
O Sindicato informa que as
inscrições para o sorteio de
Ano Novo terminam
nesta sexta-feira,
dia 08 de outubro.
O sorteio para o Ano Novo
acontece no dia 17 de
outubro, domingo.
As inscrições devem ser
feitas na Secretaria Geral.
Participe!!!

senvolvimento social e econômico para o povo, e o projeto que representa a era
FHC, período em que o Brasil não crescia, não distribuía
renda e não gerava empregos.
Com o Governo Lula, o
Brasil teve importantes avanços sociais como a criação de
14 milhões de empregos formais em 8 anos,
Através do Bolsa Família,
mais de 23 milhões de pessoas deixaram a pobreza, e
mais de 760 mil estudantes
tiveram acesso ao ensino
superior pelo Prouni.
O Brasil enfrentou com
sucesso a crise econômica e
projeta um crescimento de
mais de 8% para este ano,
além de se tornar uma liderança internacional.

Metalúrgicos elegem
parlamentares
importantes para
a categoria

Informações (12) 2123-4301
S ENADO

Dilma terá maioria no
Senado com 53 vagas
Caso eleita presidente no
2º turno, Dilma contará com
a maioria no Senado com 53
senadores na base aliada
contra 25 da oposição.
O PT terá a segunda maior bancada no Senado com
15 cadeiras.
O destaque fica para a
eleição de Marta Suplicy do
PT a primeira mulher a representar São Paulo no Senado.
Limpeza - Os eleitores
fizeram uma limpeza no Senado deixando de fora tradicionais inimigos da classe
trabalhadora como Artur
Virgílio (PSDB),Tasso Jereis-

Carlos Grana, Edinho Silva, Marco Aurélio, Vicentinho e Carlinhos Almeida

Marta Suplicy, senadora eleita

sati (PSDB), Marco Maciel
(DEM), Mão Santa (PSC),
Rita Camata (PSDB), José
Carlos Aleluia (DEM), Raul
Jungmann (PPS) e Antero
Paes de Barros (PSDB).

A Classe Trabalhadora garantiu na Câmara dos Deputados e na Assembléia Legislativa de São Paulo a presença de parlamentares importantes para os Metalúrgicos
de Taubaté e Região.
Para a Câmara dos Deputados, foi eleito o companheiro Carlinhos Almeida e
reeleito o companheiro Vicentinho.
Para o Legislativo Paulista
foi eleito o companheiro
Carlos Grana, o presidente
estadual do PT, Edinho Silva

e o ex-prefeito de Jacareí,
Marco Aurélio de Souza.
Estes companheiros de luta
estarão na Câmara dos Deputados e na Assembléia Legislativa em defesa dos legítimos interesses da Classe
Trabalhadora.
Vale também destacar que
o Partido dos Trabalhadores
conquistou a maioria na Câmara elegendo 88 deputados
federais, e aumentou sua bancada na Assembléia Legislativa de 20 para 24 deputados
estaduais.
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L UTA

Dia Mundial pelo Trabalho Decente terá
passeata das centrais em São Paulo
As centrais sindicais voltam às ruas unidas nesta
quinta-feira, dia 07, no Dia
Mundial pelo Trabalho Decente, que este ano ganha
destaque pela defesa da política de valorização do salário mínimo, medida que
beneficia diretamente mais
de 40 milhões de trabalhadores e trabalhadoras em
todo o país. A concentração
da passeata será às 10h, em
frente aoTeatro Municipal
em São Paulo.
A convocação das centrais
sindicais reforça o sentimento de integração e solidariedade de classe, imprescindível para avançar na queda
de braço com o capital.
“Precisamos estar cada
vez mais unidos em torno de

Curtas
Confira os jogos
da 29ª rodada do
Brasileirão
2010

DIA 9 - 29ª rodada
Vasco x Grêmio
Prudente x São Paulo
Inter x Atlético-MG
Santos x Atlético-PR
A pauta deste ano destaca a política de valorização do salário mínimo que beneficia mais de 40 milhões de trabalhadores

uma pauta comum, coletiva,
de defesa do mundo do trabalho, do salário, do emprego e dos direitos sociais e

trabalhistas, contra o retrocesso pautado pela globalização neoliberal. A experiência brasileira é uma sóli-

da referência para o sindicalismo internacional”,disse
João Felício, secretário de Relações Internacionais da CUT.

C OMUNICAÇÃO

Novo site do Sindicato terá Boletim Eletrônico
diário para os trabalhadores
Você vai receber no seu
email diariamente as notícias que são destaque no site
e ficar em dia com as principais lutas e conquistas do
movimento sindical.
Em breve o novo site do
Sindicato estará no ar, e não
deixe de se cadastrar no Boletim Eletrônico. Informação
é essencial para fazer a luta
e garantir conquistas.

Entre as muitas novidades
do novo site que o Sindicato
está preparando, está a divulgação de um boletim eletrônico diário, com as principais
notícias da Classe Trabalhadora e da economia nacional e internacional.
Para receber o boletim
eletrônico, o internauta deverá apenas cadastrar seu
email no site.

DIA 10 - 29ª Rodada
Corinthians x Atlético-GO
Botafogo x Palmeiras
Cruzeiro x Fluminense
Goiás x Vitória
Ceará x Guarani
Avaí x Flamengo

Atleta de
Taubaté é
campeã
brasileira de
Xadrez

E SPORTE

2ª Corrida e Caminhada do Trabalhador
Solidário reúne esporte e ação social

Não deixe de participar com sua família desta ação de esporte e solidariedade em prol das entidades sociais de Taubaté

Se você ainda não se inscreveu ou a sua equipe, não
perca tempo.
As inscrições para a 2ª
Corrida e Caminhada do

Trabalhador Solidário - Troféu Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região terminam no dia 18 de outubro.

Vale lembrar que parte da
arrecadação com as inscrições será revertida em alimentos para o FUSSTA –
Fundo Social de Solidarie-

dade de Taubaté.
Os participantes que tiverem 60 anos ou mais, terão
50% de desconto no valor
da inscrição.
Não deixe de participar
com sua família desta ação
de esporte e solidariedade.
A largada será realizada na
Rua Urupês, 98, na Chacara
do Visconde em frente ao
Sindicato dos Metalúrgicos.
A chegada ocorrerá no
mesmo local.
As inscrições estão abertas
e devem ser feitas no site
trabalhadorsolidario.com.br
e também nos pelos endereços corridasderua.com.br e
running.com.br.

Rauanda Schultz

Rauanda Schultz, atleta
do Projeto de Xadrez de
Taubaté é campeã Brasileira de xadrez escolar
em 2010 na categoria 2º
ano do ensino médio feminino. A competição
aconteceu na cidade de
Poços de Caldas MG, tendo mais de 300 jogadores
(as) de todo o país, divididos em varias categorias masculino e feminino.
Nesta competição a
Rauanda Schultz teve o
apoio do Sindicato dos
Metalúrgicos e do Colégio Cotet.
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Agenda Cultural
SHOW
O trio
Patricia,
Clara &
Tu c c i
apresenta
canções,
compositores e a
musicalidade de São Luiz
do Paraitinga, além de
composições próprias,
mesclando o caipira, regional, com o blues-rock,
fundindo ecos da roça
com os da cidade, em um
show vivo e dançante. Dia
12 de outubro, a partir das
11h30, no SESC de Taubaté. Entrada Franca. O Sesc
fica na Avenida Milton de
Alvarenga Peixoto, 1264,
Esplanada Santa Terezinha.
Informações 3634-4000.
SHOW 2
O cantor
Fábio Junior se apresenta na
Associação de Taubaté nesta
sexta-feira,
dia 08, a partir das 22h.
O show traz os maiores
sucessos da carreira do
cantor e compositor.
A Associação de Taubaté fica na Rua Juca Esteves, 500. Informações: (12)
3122 - 5809 e (12) 36348566.
CRIANÇAS
A Prefeitura promoverá
uma semana especial
para os
alunos do
Programa
Ensino, Esporte e Juventude - PEEJ, em comemoração ao Dia da Criança.
Gincanas, seção de cinema, teatro, sorteio de
brindes, Festa à Fantasia,
banda, cama elástica, musicas infantis, brincadeiras
com água e até uma Festa
com o tema Circo estão
entre as atrações. O Programa conta com unidades no Parque Três Marias, Parque Planalto, Jardim
América, Estiva e Jardim
Continental.

I NTERNACIONAL

Rede sindical dos trabalhadores na Volks
debate investimentos e organização
Nos dias 28, 29 e 30 de setembro aconteceu em Buenos Aires, na Argentina, o 5º
Encontro da Rede Sindical
Alemã - Iberoamericana dos
Trabalhadores na Volkswagen.
Entre os temas que foram
debatidos estiveram a assinatura da Carta Laboral da Volkswagen, a organização dos
trabalhadores na rede sindical, o futuro dos investimentos nas plantas a Volks e a elaboração de um manifesto em
solidariedade aos trabalhadores espanhois devido a
reforma trabalhista feita pelo

governo daquele país que
retirou diversos direitos dos
trabalhadores.
O encontro contou com a
presença de trabalhadores de
da Alemanha, Espanha, Argentina e das plantas brasileiras de São Carlos,ABC e Taubaté.
Os trabalhadores de Taubaté foram representados
pelos companheiros Claudio
Batista (Claudião), coordenador do CSE Volks, e Aldrey
Candido (Piu Piu), coordenador da Comissão de Fábrica.
Representantes discutem o futuro dos trabalhadores na Volkswagen no mundo

C ONVÊNIO

AT Produções apresenta a peça “A Morte é uma
Piada” no Teatro Metrópole
No próximo dia 16 de outubro, sábado, às 20h, acontece no Teatro Metrópole a
apresentação da peça A Morte é uma Piada.
Esta é mais uma atração da
AT Produções com desconto de 50% para os sócios do
Sindicato.
O espetáculo com Renato
Prieto (ator principal do filme Nosso Lar) é uma reflexão sobre o lado cômico da
morte.

A proposta da peça é fazer
com bom humor uma reflexão sobre um tema que inquieta a todos: de onde viemos, porque estamos aqui e
para onde vamos.
O espetáculo tem músicas
de Roberto Carlos, Milton
Nascimento, Noel Rosa e
Nelson Cavaquinho.
Ingressos à venda na bilheteria do Teatro Metrópole.
Informações: (12) 91426253 e 3624-5915.

C IPA

Inscrições abertas para eleição da Cipa
na LG Electronics, Aethra e Equitextil
Confira o andamento das
eleições de Cipa na LG, na
Aethra e na Equitextil.
Na LG as inscrições podem
ser feitas até o dia 13 de outubro e a eleição é no dia 20
de outubro.
Na empresa Aethra, as inscrições estão abertas até o

dia 29 de outubro. A votação é no dia 11 de novembro e a apuração acontece
no dia 12.
As inscrições para a eleição
da Cipa na Equitextil acontecem de 14 a 28 de outubro. A eleição é no dia 4 de
novembro. Participe!!!

SIPAT

Alstom e Daido realizam Semana de Prevenção de Acidentes
O Sindicato informa que as
empresas Alstom e Daido
realizam suas Sipat (Semana
Interna de Prevenção de Acidentes).
Na Daido, a 24ª Sipat será
realizada no período de 04 a
08 de outubro, com orientações sobre saúde, diabetes,
hipertensão, apresentações

teatrais, e gincana da segurança.
A 33ª Sipat da Alstom será
realizada no período de 18 a
22 de outubro.
Não deixe de participar.
As Sipats ajudam a fortalecer a consciência do trabalhador sobre a importância
da segurança.

