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P ESQUISA

Marco regulatório do Pré-sal
garante desenvolvimento com
justiça social
O novo marco regulatório
de exploração do pré-sal
proposto pelo governo Lula
é um passo adiante no desenvolvimento econômico
sustentável do País. Com os
recursos do pré-sal, o Brasil
assume um novo patamar e
garante a realização de desenvolvimento com justiça
social. Outro ponto importante é a criação do Fundo
Social, que vai canalizar recursos para educação, cultura, ciência e tecnologia e
meio ambiente.
A proposta do novo modelo regulatório, prevista
em 4 projetos de lei, foi encaminhada ao Congresso
Nacional. O projeto estabelece as novas diretrizes para
a exploração do pré-sal e
transforma o sistema de
concessão para o sistema de
partilha. O novo modelo
também vai abranger outras
áreas a serem eventualmente descobertas.
Está prevista a criação da
PETRO-SAL e de um Fundo
Social para financiar ações
de combate à pobreza, a
modernização cientifica e
tecnológica do País e melhoria da educação.
O presidente Luíz Inácio
Lula da Silva pediu, durante
o pronunciamento em rede
nacional de rádio e TV no
domingo, dia 6, que a população acompanhe de perto
as discussões sobre os pro-

EXPEDIENTE
“O Metalúrgico” é uma publicação
semanal do Sindicato dos
Metalúrgicos de Taubaté e Região
sob a responsabilidade do
Departamento de Comunicação e
Imprensa.
Diretor de Comunicação e Imprensa:
Sinvaldo dos Santos Cruz

Presidente do Sindicato:
Isaac Jarbas Mascarenhas do Carmo

Diagramação, Fotos e Texto:
Netnews.com Soluções

(12) 9128-7813
Jornalista Responsável:
Gabriela P.M. Candido (MTb 49.086)

Tiragem:
16.000 exemplares

Impressão:
Taiga Gráfica

Departamento de Imprensa:
(12) 2123-4310
www.sindmetau.org.br
imprensa@sindmetau.org.br

Proposta garante que a maior parte da riqueza do pré-sal fique com o povo

jetos de lei que garantem ao
Brasil as riquezas do petróleo encontrado na camada
de pré-sal.
"Peço a cada um de vocês
que acompanhe passo a passo as discussões destas leis
no Congresso. Que se informe, reflita, e entre de corpo
e alma nesse debate tão importante para os destinos do
Brasil e para o futuro de nossos filhos e netos", afirmou.
Sobre o 7 de setembro,
dia da Independência do Brasil, o presidente Lula destacou que o Brasil hoje realmente fala sobre independência e soberania, que está

representada no pré-sal e
sobre a importância dos
projetos de lei do marco
rengulatório.
"Posso resumir em duas
frases a proposta do governo: de um lado, ela garante
que a maior parte da riqueza do pré-sal fique nas mãos
dos brasileiros; de outro, ela
impede que qualquer governante gaste de forma irresponsável estes recursos. E
mais: obriga que este dinheiro seja aplicado em educação, ciência e tecnologia,
cultura, defesa do meio-ambiente e combate à pobreza", disse Lula.

E DUCAÇÃO

Sindicato fecha convênio
com Colégio Integração
O Sindicato acaba de firmar
convênio com o Colégio de
Educação Infantil e Ensino Fundamental Integração deTaubaté, com descontos nas mensalidades de 10 a 20%. O Colégio Integração é um ambiente
de liberdade com disciplina,
que permite o desenvolvimen-

to da cidadania, autonomia e
espírito de iniciativa, visando
o ensino completo e de qualidade. O Colégio Integração
fica na Rua Francisco das Chagas, 82, na Vila das Graças.
Informações pelo telefone
(12) 3629-5183 e pelo site
www.citaubate.com.br

Para maioria, Brasil sai
fortalecido da crise;
aprovação de Lula é de 76,8%
Mesmo com as seguidas
crises enfrentadas nos últimos meses, reais ou artificiais, o governo Lula continua
com altos índices de aprovação, revela pesquisa da CNT/
Sensus divulgada nesta terçafeira, dia 8.
Segundo o levantamento, a
avaliação positiva do governo é de 65,4%; a regular é de
23,9%; e a negativa de apenas 7,2%. Em maio, data da
pesquisa anterior, os números eram 69,4%, 23,9% e 5,8%
respectivamente.
A aprovação do desempenho do presidente também
continua alta: 76,8%, contra
18,7% que desaprovam.
Nos dois casos, as diferenças esão muito próximas da
margem de erro, que é de
três pontos percentuais.
A pesquisa CNT/Sensus foi
realizada entre os dias 31 de
agosto e 4 de setembro com
2 mil pessoas em 24 Estados
de todas as regiões do país.

Presidente Lula

Para a maior parte dos entrevistados (48,8%), o Brasil
está combatendo adequadamente da crise econômica
mundial. Também para a maioria (59,4%), o Brasil sairá
fortalecido da crise.
O Brasil está saindo da atual
crise econômica mundial fortalecido em relação aos países desenvolvidos, na avaliação de especialistas ouvidos
pela BBC Brasil.
Neste último ano, o Brasil
não foi poupado da crise,
mas se prepara para sair da
recessão com indicadores
saudáveis quando comparados aos das principais economias do mundo.

J ORNADA

Brasil está entre os países
que mais trabalham
A jornada de 44 horas semanais coloca o Brasil entre os
países com maior carga horária, apontam dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Na China, por
exemplo, a lei permite 40 horas semanais. Contudo, o país
não tem controle rígido sobre
as horas extras, o que faz a jornada efetiva ser muito maior.
Um dos países nos quais os
trabalhadores brasileiros mais
se espelham quando o assunto é a jornada é a França, que
hoje tem uma carga de 35 horas semanais. O presidente global da consultoria de gestão de
recursos humanos Great Place to Work, José Tolovi Junior,

conta que, quando o tempo
semanal de trabalho foi reduzido, a economia da França
melhorou visivelmente. "Com
mais tempo livre, as pessoas
passaram a consumir mais produtos e serviços, o que movimentou a economia. O aumento de demanda, acabou gerando mais empregos."
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Campanha Salarial 2009:
Sem aumento real, as fábricas param
Os trabalhadores na Volkswagen, Ford e nas Autopeças mostraram sua insatisfação com a proposta apresentada pela bancada patronal que apenas repõe a inflação estimada em 4,66%, segundo o INPC, referente à
data-base da categoria que é
1º de setembro, sem aumento real.
Os trabalhadores repudiaram a proposta com um dia
de paralisação, que teve início na sexta-feira, dia 04, com
a parada do 2º e 3º turnos
na Volks e na Ford, e também
das empresas de Autopeças
como SG, Gestamp, Aethra,
SM e Goodyear, que atuam
na Volks e Comau, GRI, Pac
Service, Mecalusi e MSX que
tem atividades dentro da
Ford.
Os trabalhadores no 1º turno das empresas também
cruzaram os braços na terçafeira, dia 08.
Segundo o presidente do
Sindicato, Isaac do Carmo, a
categoria não abre mão do
aumento real de salário.

"Não vamos entrar no discurso de crise dos patrões,
porque o Governo Federal
adotou medidas de combate
à crise como a redução do
IPI que está garantindo ao setor de automóveis o melhor
ano da história no mercado
interno", afirma o presidente Isaac.
Isaac afirmou ainda que os
trabalhadores farão a sua
parte nesta Campanha Salarial, com muita unidade e disposição de luta para as mobilizações.

Trabalhadores na Volks, Ford e Autopeças mostraram
seu repúdio à proposta patronal que apenas repõe a
inflação sem aumento real

M OBILIZAÇÃO

Domingo, 13, tem Assembléia no Sindicato!!!
O Sindicato convoca os
trabalhadores de todas as
empresas para comparecer
na sede da entidade no próximo domingo, dia 13, às 9h,
para uma Assembléia na qual
vamos discutir os encaminhamentos da categoria, avaliar o andamento da Campanha Salarial e votar as propostas caso elas sejam apresentadas pelas bancadas patronais.
Vamos avaliar as negociações com as empresas dos
Grupos 2 e 8, Montadoras e
Autopeças e reafirmar a dis-

posição de luta da categoria
pela conquista do aumento
real de salário.

Portanto, vamos lotar a
sede do Sindicato neste domingo, dia 13, às 9h. Sua pre-

sença é fundamental para
mostrar a unidade dos
trabalhadores(as) nesta luta.

Curtas
Taubaté cede
empate no
final para o
Paulínia

O Taubaté teve a vantagem na maior parte da
partida. Sofreu a pressão
da equipe da casa. E nos
descontos, o Paulínia
chegou o empate. O resultado de 1 a 1 na manhã deste domingo, 6,
deixa a equipe na dependência do índice técnico.
Com o resultado, o Taubaté fica com três pontos,
na terceira colocação. O
Paulínia está em segundo,
com quatro pontos. A
classificação ainda depende do confronto entre Guaçuano e CAL Bariri nesta segunda-feira, 7

Dunga repõe
desfalques
da Seleção
contra o Chile

O técnico Dunga convocou quatro jogadores
que atuam em clubes do
país para completar a seleção que enfrentará o
Chile, na quarta-feira, 09,
pelas eliminatórias da
Copa do Mundo.
Foram convocados os
meio-campistas do Palmeiras Cleiton Xavier e
Diego Souza, o atacante
Diego Tardelli, do Atlético Mineiro, e o zagueiro
André Dias, do São Paulo. Os novos convocados
serão os substitutos de
Kaká, Luis Fabiano, Lúcio,
Ramires e Robinho, que
foram liberados pelo
treinador para voltar a
seus clubes devido à suspensão ou contusão.
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Agenda Cultural
SHOW
Nesta
sexta-feira,
dia 11, a
partir das
22h, a banda Ghizzi
apresenta
o melhor
do Rock Clássico no Mutley Music Bar. O repertório da banda apresenta releituras de Creedence Clearwater Revival; Rolling
Stones; Beatles; Pink Floyd;
Doors; Deep Purple; Led
Zeppelin" e outros mais.
Informações pelo telefone (12) 3632-5540.
SAMBA
A sambista MartNália se
apresenta
no SESC
de Taubaté
no dia 11
de setembro, a partir das 21h.Acantora interpreta canções de
compositores consagrados, como o de seu pai,
Martinho da Vila, Djavan,
Chico Buiarque, são fontes
de constante inspiração.
Convites antecipados entre R$ 5,00 e R$ 20,00.
Informações: (12) 36344000.
TEATRO
Caiçaríssimo - Valorização da
Cultura
Caiçara.
Caiçaríssimo é um
espetáculo
com canções, poemas e
causos que falam da vida
do caiçara como um povo
de cultura e costumes simples e alegres, em que a
pescaria, a roça e as festas
tradicionais, que quase desapareceram com o fim do
isolamento do litoral, são
mostradas.
Com Yara Moraes, Neide Palumbo e Luiz Fernando Seleghin. No SESC
Taubaté. Dia 12/09, às 16h.
Informações: (12) 36344000.
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Abertas as inscrições para a Corrida e
Caminhada do Trabalhador Solidário 2009
Já estão abertas as inscrições para a Corrida e Caminhada do Trabalhador Solidário 2009, uma iniciativa de
caráter esportivo social dirigido ao publico praticante de
corrida de rua e caminhada.
A Corrida e Caminhada do
Trabalhador Solidário 2009
acontece no dia 27 de stembro, a partir das 8h30.
Este evento faz parte do
calendário das comemorações dos 50 anos do Sindicato dos Metalúrgicos de
Taubaté e Região e está sendo promovido em parceria
com a Prefeitura de Taubaté.
Toda a renda em forma de
alimentos arrecadada no
evento por meio das inscrições será destinada ao FUSSTA - Fundo Social de Solidariedade de Taubaté.
A corrida e caminhada terá

um percurso de 10 quilômetros.Também haverá corrida
infantil com percurso de 2
quilômetros.
As inscrições serão encerradas no dia 21 de Setembro de
2009, ou até atingir o número
máximo de 400 inscritos.
As inscrições podem ser
feitas
pelos
sites
trabalhadorsolidario.com.br
ou pelo site do sindicato
www.sindmetau.org.br.
No site você também encontra todo o regulamento
da corrida e muito mais informações.
A Corrida e Caminhada do
Trabalhador Solidário 2009
conta com o patrocínio do
Unibanco, Gestamp, e Urmet
Daruma, e o apoio da Puras,
Tok Take, Sabesp, Completo
Tecnologia e Rede Metropolitana.

S AÚDE - MENTAL

Pesquisa nacional vai medir o estresse no trabalho
Pesquisadores da Escola
Nacional de Saúde Pública
preparam pesquisa entre os
trabalhadores do País para
entender a relação entre o
trabalho e doenças crônicas
como depressão, hipertensão e transtornos mentais.
Levantamento nacional do
Sesi, com 355 mil trabalhadores, mostrou que 40% apresentavam problemas de saúde, com um aumento considerável nesses tipos de doenças.
Para a medicina, tradicionalmente, doenças como hipertensão arterial estão ligadas aos hábitos desenvolvidos conforme o estilo de
vida de cada um e resultam

em formas diferentes de alimentação, falta de atividade
física e consumo de tabaco e
álcool, entre outras.
"Eles são importantes e influenciam. Mas, depois da reestruturação produtiva, não
tivemos estudos sobre saúde do trabalhador, apenas
pesquisas econômicas e sociológicas", disse Eduardo
Stotzos, pesquisador da Esco-

la Nacional, vinculada à Fundação Oswaldo Cruz, no
Rio.
Ele comentou que a pesquisa mostrará, por exemplo, a
relação do estresse no trabalho com a hipertensão arterial. "Nas últimas décadas
aconteceram várias inovações organizacionais na produção, introduzidas inclusive
na indústria, com a redução

de estoque e número mínimo de trabalhadores, que
tornaram o processo produtivo mais tenso", comentou
o pesquisador.
O trabalhador agregou
mais tarefas e hoje cuida da
qualidade, manutenção e limpeza.A pausa encurtou, a carga de trabalho aumentou, o
tempo ficou menor e a tensão cresceu. Antes, o trabalhador ocupava um posto físico, hoje ele é responsável
por três ou quatro máquinas.
"Temos duas constatações.
Uma, que o trabalhador está
muito doente e, outra, que a
competição entre os trabalhadores faz mal à saúde",
resume o pesquisador.

S ERVIÇO

Inscrições para o sorteio de Natal e Ano Novo na Colônia de Férias
O Sindicato informa que as inscrições para o
sorteio do período de Natal na Colônia de Férias
de Ubatuba podem ser feitas no período de
14 a 18 de setembro de 2009.
O sorteio é no dia 27 de setembro.
As inscrições para o sorteio de Ano Novo
podem ser feitas de 28/09 a 09/10.
O sorteio é no dia 18 de outubro. Informações
na Secretaria Geral (12) 2123-4301.

