
CARTILHA da Mulher

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação 
e Afins de Mogi Mirim e Região

“Eu 
sou aquela 

mulher que fez a 
escalada da montanha da vida, 

removendo pedras e plantando flores.”
                         Cora Coralina



Cartilha da Mulher

Pela passagem do Dia Internacional da Mulher, 
comemorado mundialmente em 8 de março, o Sin-
dicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimen-
tação e Afins de Mogi Mirim e Região lança esta 
cartilha que tem o objetivo de informar e orientar 
as companheiras, e por que não também os com-
panheiros, sobre as especificidades das mulheres, 
tanto nas questões relacionadas ao trabalho como 
também nas de saúde física e emocional.

A valorização dos direitos e do respeito às mu-
lheres é uma luta de responsabilidade de toda a so-
ciedade, e da qual o nosso sindicato historicamente 
participa e faz questão de que isso seja uma priori-
dade. Afinal, se os homens possuem uma jornada 
de trabalho desgastante, em sua maioria as mulhe-
res cumprem tripla jornada: no trabalho, no cuidado 
com a casa e no trato e na educação dos filhos.

Estamos no ano de 2015, e esta sobrecarga 
não deveria mais ocorrer. Mas, infelizmente, a dis-
tribuição por igual destas tarefas, entre homens 
e mulheres, ainda não chegou a todas e a todos. 
Portanto, esta publicação tem também o objetivo 
de conscientizar os homens para que sejam mais 
solidários às companheiras, compreendendo suas 
particularidades, respeitando-as e assumindo a po-
sição de verdadeiro companheiro, uma postura que 
contribuiria para reduzir as inaceitáveis diferenças 
de gênero que persistem em nossa sociedade.

A diretoria

Apresentação
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Seus salários são menores. Elas têm 
dupla ou tripla jornada de trabalho (acu-
mulando empregos fora de casa e cui-
dando sozinhas dos serviços domésti-
cos). São inferiorizadas por padrões de 
beleza impostos pela indústria de cos-
méticos, vestuário, etc. São as maiores 
vítimas da violência dentro de casa. 
Muitas vezes, são as que levam a culpa 
por serem estupradas e mortas. Quanto 
pior a situação econômica, mais vulne-
ráveis elas estão.

Apesar de conquistas, como o direi-
to ao voto, descoberta da pílula anticon-
cepcional e maior inserção no mercado 
de trabalho, as mulheres ainda hoje 
sofrem preconceitos, discriminações, 
ofensas e abusos de todo tipo.

Data tem origem  
na luta de classes

A luta pela libertação da mulher nas-
ceu junto com a busca da transforma-
ção de toda a sociedade pelos trabalha-
dores, no fim do século XIX e começo 
do século XX. Em diversos países que 
iniciavam a industrialização, mulheres 
e crianças eram a maioria nas fábricas, 
sob longas jornadas e péssimas condi-

3

ções de trabalho. Greves e manifesta-
ções fervilhavam nas cidades america-
nas e na Europa.

Não há consenso do por que da es-
colha de 8 de março. A versão mais 
disseminada é a de que nessa data, em 
1857, 129 tecelãs teriam sido queima-
das vivas pelos patrões que as tinham 
trancado em uma fábrica durante um 
incêndio, em Nova Iorque. Mas, estu-
diosos como Naumi Vasconcelos, pro-
fessora da UFRJ, afirmam que esse in-
cêndio, nessa data, nunca aconteceu.

Em 1914, Clara Zetkin (1857-1933), 
dirigente do partido Comunista Alemão, 
propôs que 8 de março marcasse a luta 
contra a dominação das mulheres pelos 
homens numa perspectiva socialista.

A data não remetia a nenhum acon-
tecimento especial. Depois de três 
anos, em 23 de fevereiro do calendário 
russo, que correspondia a 8 de março 
no ocidente, uma greve espontânea das 
costureiras de Petrogrado foi o estopim 
da onda que culminou na Revolução 
Russa. Em 1975, a Organização das Na-
ções Unidas (ONU) instituiu 8 de março 
como o Dia Internacional da Mulher.

Fonte: NPC – Núcleo Piratininga de Comunicação

Cartilha da Mulher

- 8 de Março -
Dia Internacional da Mulher
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Considerando as necessidades de 
proteção do ambiente do trabalho e 
das condições em que é exercida a 
atividade laboral pela mulher, o direito 
fixa normas mínimas de higienização 
dos métodos e locais de prestação de 
serviço pela mulher.

A empresa deve disponibilizar vesti-
ários, bebedouro e aparelhos sanitários, 
entre outros, e fornecer gratuitamente 
óculos, máscaras, luvas, uniformes e, 
se necessário, roupas especiais e todos 
aqueles equipamentos e proteção indi-
viduais necessários para o exercício se-
guro das atividades laborativas, todos 
devidamente certificados.

A mulher não poderá ser utilizada 
em atividades que demandem emprego 
de força muscular superior a 20 quilos 
para trabalho contínuo, e superior a 25 
quilos para o trabalho ocasional. Não 
estão incluídos nesta limitação os tra-
balhos realizados com o auxílio mecâni-
co adequado.

A segurança do trabalho pode ser 
entendida como os conjuntos de medi-
das que são adotadas visando minimi-
zar os acidentes de trabalho, doenças 
ocupacionais, bem como proteger a 
integridade e a capacidade de trabalho 

Segurança e saúde 
do trabalho da mulher

da pessoa.
O quadro de segurança do trabalho 

de uma empresa compõe-se de uma 
equipe multidisciplinar formada por 
técnico de segurança do trabalho, en-
genheiro de segurança do trabalho, mé-
dico do trabalho e enfermeiro do traba-
lho. Estes profissionais integram o que 
chamamos de Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e Medicina do 
Trabalho (SESMT).

Também os empregados da empre-
sa constituem a Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (Cipa), que tem 
como objetivo a prevenção de aciden-
tes e doenças decorrentes do trabalho, 
de modo a tornar compatível perma-
nentemente o trabalho com a preserva-
ção da vida e a promoção da saúde do 
trabalhador.

Eliminando-se as condições insegu-
ras e os atos inseguros é possível re-
duzir os acidentes e as doenças ocupa-
cionais. Esse é o papel da segurança no 
trabalho.

O profissional de segurança no 
trabalho tem uma área de atuação 
bastante ampla. Ele atua em todas 
as esferas da sociedade onde houver 
trabalhador (a).
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As normas de direito visam, também, a proteção à ma-
ternidade, incluído nesta a proteção à mãe trabalhadora e 
ao recém-nascido.

Em casos excepcionais, os períodos de repouso antes e 
depois do parto poderão ser aumentados de mais duas se-
manas cada um, mediante atestado médico, conforme a lei.

É garantido à trabalhadora, durante a gravidez, sem pre-
juízo do salário e demais direitos:

l  transferência de função quando as condições de saúde 
a exigirem, assegurada a retomada da função anterior-
mente exercida, logo após o retorno ao trabalho;

l  dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário 
para a realização de, no mínimo, seis consultas médi-
cas e demais exames complementares;

Não constitui justo motivo para a rescisão do contrato 
de trabalho da mulher o fato de haver contraído matrimônio 
ou de encontrar-se em estado de gravidez.

Não serão permitidas em regulamentos de qualquer na-
tureza, e em contratos coletivos ou individuais de trabalho, 
restrições ao direito da mulher ao seu emprego, por motivo 
de gravidez.

Descanso para amamentar

Art. 396 – Para amamentar o próprio filho, até que este 
complete seis meses de idade, a mulher terá direito, du-
rante a jornada de trabalho, a dois descansos especiais de 
meia hora cada.

Proteção à maternidade
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Estabilidade provisória da gestante
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É proibida a dispensa da mulher 
gestante, sem justo motivo, no perío-
do que abrange desde a confirmação 
da gravidez até cinco meses após o 
parto.

Período maior de estabilidade po-
derá ser reconhecido através de acor-
do ou convenção coletiva da categoria 
profissional, aplicando-se apenas às 
trabalhadoras da respectiva categoria 
abrangida, desde que mais benéfico 

às trabalhadoras.
A confirmação da gravidez estabe-

lece o início da estabilidade.
A dispensa da empregada grávida é 

nula, devendo ser procedida a reinte-
gração ao emprego até o término do 
período de estabilidade ou devendo 
ser indenizado o período. Em ambas as 
possibilidades são assegurados todos 
os direitos decorrentes do contrato de 
trabalho.

Cartilha da Mulher
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À trabalhadora gestante também é 
assegurada a licença remunerada de 
cento e vinte dias. Em caso de aborto 
a trabalhadora tem direito a duas sema-
nas de licença, também sem prejuízo da 
remuneração.

Até que a criança complete seis me-
ses de idade, a empregada terá direito a 
dois descansos especiais de meia hora 
cada um durante a jornada de trabalho, 
período este destinado à amamentação.

Período maior destinado à licença 
poderá estar previsto em norma co-
letiva.

É um benefício de caráter previden-
ciário garantido pelo artigo 7º, inciso 
XVIII da Constituição Brasileira, que 
consiste em conceder à mulher que deu 
à luz licença remunerada de 120 dias.

Tem direito a este benefício toda 
mulher trabalhadora empregada, inclu-
sive as empregados domésticas.

O salário da trabalhadora em licen-
ça é chamado de salário maternidade, 
é pago pelo empregador e por ele des-
contado dos recolhimentos habituais 
devidos à Previdência Social. A traba-
lhadora pode sair de licença a partir do 
último mês de gestação.

Licença gestante

Os períodos de repouso podem 
ser aumentados posteriormente em 
duas semanas, desde que com ates-
tado médico.

A Constituição também garante que, 
do momento em que confirma a gravi-
dez até cinco meses após o parto, a 
mulher não pode ser demitida. O perí-
odo da licença é de 120 dias, contados 
a partir do primeiro dia da licença. Nos 
casos em que a gestante estiver inca-
pacidade para trabalhar por razões mé-
dicas também não poderá ser demitida. 
Os períodos de repouso antes e depois 
do parto poderão ser aumentados em 
duas semanas.

A lei 11770/2008, que prorrogou 
a licença maternidade em 60 dias, 
diz em seu artigo 1º que a prorro-
gação será garantida à empregada 
da empresa que aderir ao programa 
“Empresa Cidadã”, mas há outra con-
dição que é: desde que a empregada 
a requeira até o final do primeiro mês 
após o parto, e concedida imediata-
mente após a fruição da licença ma-
ternidade de que trata o inciso XVIII 
do caput do artigo 7º da Constituição 
Nacional. 
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As empresas que empreguem mais 
de 30 mulheres com idades superiores 
a 16 anos de idade deverão disponi-
bilizar local adequado onde será per-
mitido às trabalhadoras a guarda, sob 
vigilância e assistência, seus filhos no 
período de amamentação.

Essa exigência poderá ser suprida 
por convênio com creches mantidas 
com outras entidades públicas ou pri-
vadas.

É proibida a utilização de creches 
para qualquer outro fim, ainda que em 
caráter provisório ou eventual.

A exigência de creche nos moldes 
acima pode ser substituída pelo siste-
ma de Reembolso-Creche, atendendo-
-se as exigências previstas na legis-
lação. A implantação do sistema de 
Reembolso-Creche dependerá de pré-
via estipulação em acordo ou conven-
ção coletiva.

Creches

Assim, a qualidade de vida no tra-
balho, em ambientes seguros e saudá-
veis, oferece à trabalhadora as condi-
ções adequadas para a realização de 
suas tarefas diárias.

A mulher tem o direito, até que o 
próprio filho complete seis meses de 
idade, exceto dilatação deste período 
por prescrição médica, a dois descan-
sos especiais, de meia hora cada um, 
para amamentar. Para isto, a legisla-
ção estabelece determinados critérios 
para o cumprimento desta obrigação.

Os intervalos destinados à ama-
mentação não prejudicam o intervalo 
legal de alimentação ou descanso e 
são considerados de efetivo trabalho 
por estarem computados na jornada 
diária.
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As trabalhadoras que sofrerem 
acidente do trabalho, incluídos os no 
percurso de ida ou retorno ao local de 
trabalho, ou aquelas que sofreram de 
doenças equiparadas a acidente do tra-
balho (como a LER/DORT), têm direito 
à estabilidade no emprego durante um 
anos após a alta previdenciária.

Proteção à mulher acidentada no trabalho

As mulheres estão mais expostas do 
que os homens a estresses, tanto quan-
to aos psicológicos, como, por exemplo, 
aos variados tipos de violência.

A partir da idade de início da mens-
truação até após a menopausa as mu-
lheres sofrem alterações de humor es-
pecíficas:

l no período pré-menstrual: irritabili-
dade, ansiedade, mau humor e de-
pressão (período conhecido como 
TPM);

l na gravidez, aborto e pós-parto;

Mulher e saúde emocional
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l na infertilidade;

l na menopausa e terapia de reposi-
ção hormonal;

l no uso de contraceptivo.

Quando comparadas aos homens, 
as mulheres são mais vulneráveis à de-
pressão, ansiedade, problemas alimen-
tares como anorexia e bulimia, estresse 
pós-traumático e a doenças autoimu-
nes, como lúpus.

Elas também toleram menos o uso 
do álcool e sofrem mais com problemas 

Caso tenha persistido alguma lesão 
ou limitação de movimento ou recomen-
dação médica para readaptação, deve 
a empresa disponibilizar a esta traba-
lhadora acidente um posto de trabalho 
adequado em que esta não mais preci-
se executar os esforços e movimentos 
causadores da lesão que a afastou.
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relacionados às mudanças de fuso ho-
rário, tanto em viagens como no traba-
lho quando há turnos rotativos, e meta-
bolizam as drogas de maneira diferente 
da dos homens.

A depressão se manifesta mais 
em mulheres do que nos homens. Em 
algum momento da vida, um homem 
em cada dez e uma mulher em cada 
cinco sofrerá com um episódio de de-
pressão.

A depressão aumenta o risco de 
manifestação de doenças sistemáticas, 
como diabetes, artrite e cardiopatia. A 
depressão envolve sintomas no corpo, 
no humor e nos pensamentos.

Ela afeta a maneira da pessoa se ali-
mentar e dormir, também interfere em 
como a pessoa se sente em relação a si 
mesma, como pensa sobre as coisas e 
como se comporta.

Estar deprimido não é o mesmo 
que estar triste. A pessoa deprimida 
não consegue apenas “sair dessa”, “se 
acalmar” e melhorar. Sem tratamento 
os sintomas podem durar semanas, 
meses ou anos.

Depressão maior ou unipolar: em al-
gum momento da vida um em cada vin-
te adultos vão apresentar um episódio 
de depressão maior, que se manifesta 
através de uma combinação de sinto-
mas dentre os seguintes:

l humor persistentemente triste, an-
sioso ou “vazio”;

l  sentimentos de desespero, pessi-
mismo;

l  sentimento de culpa, desvalia, im-
potência;

l  perda do interesse ou prazer em 
atividades que eram anteriormente 
apreciadas, inclusive o sexo;

l energia diminuída, fadiga, ficar “de-
vagar”;

l dificuldade de se concentrar, recor-
dar, tomar decisões;

l  insônia, despertar precoce ou dor-
mir demais;

l perda de apetite e/ou peso, ou co-
mer demais e ganho de peso;

l pensamentos de morte ou suicí-
dios, tentativas de suicídio;

l  inquietação e irritabilidade;

l sintomas físicos persistentes que 
não respondem ao tratamento, 
como dor de cabeça, problemas di-
gestivos e outras dores crônicas.

Estes sintomas prejudicam a capa-
cidade de trabalhar, estudar, dormir, se 
alimentar e apreciar atividades antes 
consideradas prazerosas.
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Quando a pessoa é atingida direta-
mente pelo responsável do setor em que 
trabalha, festas na empresa em que não 
é convidada, quando passa por grupos 
de pessoas que ficam rindo e há a ocor-
rência de salários diferentes no mesmo 
setor, são exemplos de assédio moral 

Assédio moral

contra o trabalhador e a trabalhadora.
Os que mais o sofrem são negros, 

velhos e por opção sexual. Quando a 
pessoa é demitida e vai à Justiça do 
Trabalho e procura seus direitos, o  
ex-empregador não a deixa em paz para 
trabalhar em outra empresa.
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Saúde da mulher

Nos períodos menstruais (TPM), 
ter respeito com a colega de trabalho, 
compreensão, tempo para troca de ab-
sorvente e higiene pessoal.

Direito a exames periódicos sobre:

l pré-natal;

l preventivo de câncer de mama a 
cada ano, para quem tem proble-
ma semelhante na família, de seis 
e meses. E, todos os dias após o 
banho, fazer teste com a ponta 
dos dedos para detectar possí-
veis nódulos em volta do bico da 
mama. Os principais fatores de 
risco de câncer na mama são ter 
mais de 40 anos (principalmente 
após os 50) e ter parentes de pri-
meiro grau (mãe, irmã ou filha) que 
tenha apresentado o câncer antes 
mesmo da menopausa;

l preventivo de câncer de colo de 
útero, exame cipatológico (Papani-
colau). É um exame que pode de-
tectar lesões nos estágios iniciais, 
e assim permitir a cura total. Este 
exame deve ser feito por todas as 
mulheres a partir do início da ati-
vidade sexual, e sempre segundo 
orientação médica. Para fazer o 
exame a mulher não pode estar 
menstruada, não ter relações se-
xuais antes e não usar duchas ou 
cremes vaginais nos três dias ante-
riores a sua realização.

A atenção à saúde da mulher é mui-
to importante. Assim, é preciso cuida-
do constante com os sinais de alertas, 
que são: presença de caroços, altera-
ções na pele, inflamações, coceira no 
entorno do mamilo, corrimento mami-
lar e dores.
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A violência contra a mulher se refere 
a qualquer ato de violência que tem por 
base o gênero, e que resulta em dano 
ou sofrimento de natureza física, sexual 
ou psicológica. São também formas de 
violência as ameaças, a coerção ou a pri-
vação arbitrária de liberdade, quer sejam 
na vida pública ou privada da pessoa.

A violência contra a mulher pode as-
sumir, entre outras, as seguintes formas:

l a violência física, sexual e psicoló-
gica que ocorre na família, inclusive 
as sevícias; o abuso sexual das me-
ninas no lar; a violência relacionada 
com o dote, a praticada pelo marido, 

Violência contra a mulher

a mutilação genital e outras práticas 
que atentam contra a mulher, inclu-
sive a relacionada com a exploração;

l a violência física, sexual e psico-
lógica no meio da comunidade em 
geral, inclusive as violações, abusos 
sexuais, o assédio e intimidações 
no trabalho, em instituições edu-
cacionais e em outros ambientes, 
inclusive o tráfico e a prostituição 
forçada;

l a violência física, sexual e psicoló-
gica perpetrada ou tolerada pelo 
Estado, onde quer que ela ocorra.
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Defenda seus direitos

Em caso de necessidade, de buscar informações e para fazer denúncias, em 
nossa região recorra aos seguintes endereços:

Agência do Ministério do Trabalho e Emprego de Mogi Mirim
Rua Ulhoa Cintra, 777, centro – Mogi Mirim/SP - CEP: 13800.000
Fones: (19) 3862.3285 / (19) 3862.0636

Agência do Ministério do Trabalho e Emprego de Mogi Guaçu
R. Santo Antônio, 30, Bairro do Lote, CEP: 13840-000 / Telefone: (19) 3891.8479

Agência do Ministério do Trabalho e Emprego de São João da Boa Vista
R. Getulio Vargas, 798, Perp. Socorro, CEP: 13870-100 / Telefone: (19) 3623.2941

 Ministério Público do Trabalho de Campinas
Rua Umbu, 291, Alphaville – Campinas/SP - CEP: 13010-201
Fone: (19) 3231.7676

 Delegacia da Mulher Mogi Guaçu
Rua Afonso Pessini,106, Pedregulhal – Mogi Guaçu/SP  - CEP: 13840-000
Fone: (19) 3861.2020

 Delegacia da Mulher Mogi Mirim
Av. Jorge Tibiriçá, 342, centro – Mogi Mirim/SP – CEP: 13800-906
Fone: (19) 3806.2445

CIST/ Regional – Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador
Rua Marciliano, 138, centro - Mogi Mirim/SP – CEP: 13800-012
Fones: (19) 3862.2784 / (19) 3841.6278
e-mail: cist.sjbv@gmail.com 

CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – São João da Vista
R. Conselheiro Antônio Prado, 476, Vila Conrado, CEP: 13870-250 / Fone: (19)3623-1973
e-mail: cerestsaojoao@gmail.com 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação e Afins de Mogi 
Mirim e Região
Rua Marciliano, 138, centro – Mogi Mirim/SP – CEP: 13800-012
Fones: (19) 3862.2784 / (19) 3841.6278
e-mail: sindicato@sindicatodaalimentacao.com.br    
site: www.sindicatodaalimentacao.com.br
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A lei “Maria da Penha” foi aprovada 
em 7 de agosto de 2006 pelo presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva. Dentre as 
várias mudanças promovidas pela lei 
está o aumento no rigor das punições 
das agressões contra a mulher. A lei 
entrou em vigor no dia 21 de setembro 
de 2006, e já no dia seguinte o primei-
ro agressor foi preso, no Rio de Janeiro, 
após tentar estrangular a ex-esposa.

O nome da lei é uma homenagem 
a Maria da Penha Maia, que foi agredi-
da pelo marido durante seis anos. Em 
1983, por duas vezes ele tentou assas-
siná-la. Na primeira com arma de fogo, 
deixando-a paraplégica, e na segunda 
por eletrocussão e afogamento. 

A lei altera o Código Penal brasilei-
ro e possibilita que agressores sejam 
presos em flagrante ou tenham sua 
prisão preventiva decretada. Os agres-
sores não poderão mais ser punidos 
com penas alternativas. A lei “Maria 
da Penha” aumenta o tempo máximo 
de detenção previsto de um para três 
anos. E prevê ainda medidas que vão 
desde a saída do agressor do domicílio 
e a proibição de sua aproximação da 
mulher agredida e filhos.

Lei “Maria da Penha”

Defenda-se! Não aceite agressões, 
de forma alguma e em nenhum lugar. 
Se você for vítima, denuncie imedia-
tamente à Delegacia da Mulher, a 
qualquer Delegacia de Polícia, ao seu 
sindicato, a qualquer autoridade ou 
movimento social ou popular.
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Orientações da Dra. Eliana Vendramini Carneiro, Promotora de Justiça, e publi-
cado pela CUT – Central Única dos Trabalhadores.

Da investigação ao processo na
Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06)

NA DELEGACIA – Art. 10

Preferencialmente na Delegacia da Mulher (DDM) mais próxima do local do 
crime, mas pode ser em qualquer outra delegacia.

1) Solicitar Boletim de Ocorrência (B.O.) – Art. 12,1

 l Narrar os fatos detalhadamente.
 l Fazer constar a representação (desejo de dar continuidade à investigação).
 l Pedir as medidas protetivas de urgência necessárias (*). – Arts. 22, 23 e 24.

2) Acompanhar a continuidade do Inquérito Policial (I.P.)

 l Acompanhar a colheita de provas. – Arts. 12,II, IV e V.
 l Acompanhar a determinação de atendimento integral à mulher – Art. 11.

3) Aguardar relatório final do Delegado (*) – Art. VII
 (*) Se forem solicitadas medidas protetivas de urgência

 l Acompanhar o envio do pedido ao Juiz, o que deve ocorrer em até 48 horas, 
em procedimento sigiloso e prioritário – Art. 12, III.

 l Acompanhar a determinação do Juiz de encaminhamento da vítima ao De-
fensor Público – Art. 18, II.

 l Acompanhar manifestação do Ministério Público.
 l Acompanhar a designação do Juiz a eventual audiência de justificação – Art. 

19.
 l Acompanhar a decisão do Juiz. O descumprimento da medida fixada pode 

resultar em prisão – Art. 20.
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EM JUÍZO – Arts. 14 e 29

No Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (JCDFM) se já 
criado na Comarca, ou no Juízo Criminal Comum

4) Comparecer a eventual audiência de não representação

 l A vítima pode se retratar da representação, explicando os motivos ao Juiz – 
Art. 16.

5) Acompanhar a manifestação do Ministério Público (M.P.), que poderá:

 l Arquivar o Inquérito Policial (I.P.).
 l Pedir novas diligências à Delegada.
 l Denunciar.

6) O processo seguirá os seguintes ritos – Arts. 394 e ss do CPP4:

 l Para crimes com pena máxima inferior a quatro anos segue-se o rito sumá-
rio: recebimento da denúncia; citação do réu para defesa escrita em dez dias; 
novo recebimento da denúncia; audiência única para oitiva de testemunhas de 
acusação e de defesa (até cinco testemunhas para cada lado) e interrogatório; 
debates orais do M.P. e Defensores; e julgamento.

 l Para crimes com pena máxima igual ou superior a quatro anos segue-se o 
rito ordinário: recebimento da denúncia; citação do réu para defesa escrita em 
dez dias; novo recebimento da denúncia; audiência para oitiva de testemunhas 
de acusação e de defesa (até oito testemunhas para cada lado) e interrogató-
rio; determinação de produção de provas finais; memoriais escritos pelo M.P. e 
Defensores; e julgamento.
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O Analfabeto Político

                                                  Bertholt Brecht

O pior analfabeto
é o analfabeto político.

Ele não ouve, não fala,
nem participa dos acontecimentos políticos.

Ele não sabe que o custo de vida,
o preço do feijão, do peixe, da farinha,
do aluguel, do sapato e do remédio
dependem das decisões políticas.

O analfabeto político
é tão burro que se orgulha
e estufa o peito dizendo
que odeia a política.

Não sabe o imbecil que,
da sua ignorância política
nasce a prostituta, o menor abandonado,
e o pior de todos os bandidos,
que é o político vigarista,
pilantra, corrupto e o lacaio
das empresas nacionais e multinacionais.
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