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Salgadinho, ficou famoso com sucessos como “Recado para a Minha Amada - Lua Vai”; palco 
também terá shows de sertanejo, por rock, forró, hip hop e até luta livre

Metalúrgicos já 
discutem Campanha 
Salarial 2018

Executiva da FEM-CUT/SP visita Pinda para 
traçar rumos das negociações

No domingo, dia 29 de 
abril, será realizada a festa 
dos Metalúrgicos de Pinda 
pelo Dia do Trabalhador.

A cada ano a festa cres-
ce e esta edição está cheia 
de novidades.

Além de um show com 
um artista de renome na-
cional, como o Salgadinho, 
vai ter show sertanejo com 
César Barbosa, forró, pop 
rock, dança de rua, hip hop, 
e até um show de luta livre.

Mas a data também é de 
reflexão e oração. A Missa 
do Trabalhador terá equi-
pe de música da Canção 
Nova.

Também terá brinque-
dos para as crianças e sor-
teio de prêmios.

Tudo isso só é possível 
graças ao apoio dos traba-
lhadores.

Novelis 
pode ter 
paralisação 
por PPR
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Para nós, conseguir 
realizar uma festa como 
essa pelo Dia do Traba-
lhador é uma conquista.

Um evento deste tama-
nho, com toda essa estru-
tura, só é possível porque 
a grande maioria dos me-
talúrgicos são sócios do 
sindicato.

É claro que o Proces-
so Coletivo da Confab 
também tem tido peso 
importante nessas nos-
sas ações, no evento, na 
reforma da sede, no clube 
de campo, entre outros. 

Mas sem o apoio dos 
sócios não se faz nada. 
É o apoio dos sócios que 
nos dá força na mesa de 
negociação. O patrão 
sabe quando está nego-
ciando com quem tem re-
presentatividade.

É o apoio dos sócios 
que nos permite manter 
médico do trabalho, os 
advogados e outros tantos 
benefícios.

Acompanhamos notí-

Vale a pena ser sócio

*Herivelto Vela é presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos

cias pelo Brasil de sindica-
tos com dificuldade finan-
ceira e ficamos aliviados 
de ver que aqui a estrutu-
ra para fazer a defesa dos 
trabalhadores ainda está 
mantida.

Depois da Reforma 
Trabalhista, vemos sindi-
catos falando em negociar 
salário só para sócios.

Independente disso, 
ser sócio não é só uma 
questão de benefícios, é 
uma questão de fortalecer 
a luta coletiva dos traba-
lhadores. 

A luta de classes está 
cada vez mais clara para 
as pessoas. Não fique 
fora dessa discussão.

Por Herivelto Vela*

Festa dos metalúrgicos terá 
música para todos os gostos 
e atividades para as crianças

A festa do Sindicato dos 
Metalúrgicos pelo Dia do 
Trabalhador terá música 
para todos os gostos. Além 
do show principal com Sal-
gadinho, vai ter sertanejo 
universitário, pop rock, for-
ró sertanejo, dança de hip 
hop e rap.

O evento terá brinque-
dos infláveis para as crian-
ças, pipoca, algodão doce 
e muito mais. 

A festa do sindicato é 
uma festa para a família.

Festa também terá brinquedos infláveis e 
muitas brincadeiras para as crianças

Missa do Trabalhador terá equipe 
de música da Canção Nova

Dia do Metalúrgico
21 de abril

Pela sua força, 
que garante 

muitas 
conquistas

O Dia do Trabalhador 
terá início às 9h30, com a 
Missa do Trabalhador, em 
louvor a São José Operário.

Este ano, a celebração 
será feita pelo frei Diego e 
a equipe de música será 
com Brais OSS, da Canção 
Nova.

Quem está organizando 
a celebração é o dirigente 
sindical Marcio Fernandes, 
da Gerdau, que também 
participa da comunidade 
Nossa Senhora Aparecida, 
da Paróquia Espírito San-
to, no bairro Gurilândia, em 
Taubaté. “Será um momen-

Missa do ano passado, que 
ficou lotada; ao lado o dirigente 
Marcinho, que organiza a missa

Show de luta livre é uma das 
novidades deste ano

Apresentação dos Reis do Ringue dentro de 
uma escola em Taubaté

A equipe do Homem 
Montanha, muito conheci-
da na região, estará no Dia 
do Trabalhador. Os Reis do 
Ringue irão fazer um show 
em um ringue montado ali 
mesmo no meio do salão 
do Sítio 4 Milhas.

Além de levar entrete-
nimento, os Reis do Rin-
gue tem um trabalho social 
importante, para retirar jo-
vens e crianças das ruas 
por meio do incentivo ao 
esporte.

A maior categoria de

Se hoje temos 
direitos, é 

porque lá trás 
também teve 

muita luta

METALúRgiCoS

Pindamonhangaba

oMSC Empreendimentos 
imobiliários

Sócio do sindicato gANHA um 
microondas na compra do imóvel (12) 99627-7830

Av. Benedicto dos Santos, S/N, Moreira César (esquina SP-66 antiga Rio-SP)

Minha Casa, Minha VidaAntecipe-se ao lançamento!!
Casa de 2 dormitórios por R$ 140.500,00 - só até dia 30/04

Financiamento

to especial para a catego-
ria, para reforçar o espírito 
de vivência em comunida-
de”, disse Marcinho.

As leituras da missa 
também costumam ser fei-
tos pelos dirigentes sindi-
cais e suas famílias.

Divulgação

Parabéns 
companheiro! 
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Edson é o mais votado da 
Cipa da Cosmetal

No dia 8 de março foi 
realizada a apuração dos 
votos da eleição da Cipa 
(Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes) na 
Cosmetal.

Entre os seis novos re-
presentantes, o mais vota-
do foi Edson Rodrigues. O 
sindicato deseja a todos os 
eleitos uma boa gestão.

Edson Rodrigues comemora resultado da votação junto com os 
companheiros logo após a apuração

Titulares
Edson Rodrigues - 15 votos
Edson França Reis Junior - Juninho - 14
João Bosco dos Santos - Gino - 12
Celio Donizete Moreira - Timelo - 12

Suplentes
Matheus de Faria Santos – Teteu - 12
Diego Rosa Santos - Diego L1 - 9

Metalúrgicos já discutem 
a Campanha Salarial 2018

No dia 11 esteve na 
sede do sindicato em Pin-
da, o presidente da nossa 
Federação, a FEM-CUT/
SP, Luizão, junto com o di-
rigente Milsom.

A reunião foi para falar 
de campanha salarial, que 
este ano também será mui-
to difícil em função da re-
forma trabalhista. 

O sindicato de Pinda 
está no centro das discus-
sões com a Federação, as-
sim como os metalúrgicos 
do ABC, de Sorocaba, de 

Taubaté, entre outros.
A reforma em si já é mui-

to ruim, e com a aprova-
ção dela os patrões estão 
ainda mais intransigentes, 
querendo retirar direitos.

Mas a organização da 
categoria será maior. Já 
estão acontecendo reu-
niões com as bancadas 
patronais do grupo, lá con-
seguimos implantar uma 
negociação permanente.

No dia 27 de março, 
teve reunião com o Grupo 
2. A FEM-CUT apresentou 

a readequação da Conven-
ção Coletiva de Trabalho. 

Sem retirar nenhum 
direito, apenas reorgani-
zando o documento, dimi-
nuímos de 90 para 47 cláu-
sulas. A CCT está de fácil 
entendimento tanto para o 
patronal como para os tra-
balhadores. 

A bancada dos traba-
lhadores também se reuniu 
com representantes do an-
tigo Grupo 8 para dar início 
às tratativas da mesa de 
negociação permanente.

gilson Leandro – Chupeta, e João 
Reimberg, na reunião do grupo 2

Sindicato está sempre 
perto do trabalhador

Eleitos na Cipa na Cosmetal

Tremembé, Milson, Luizão (presidente da FEM), Vela Andrezão e Sérgio

Vela, Pepeo, Sérgio e Tremembé, 
na sede da FEM-CUT/SP

Dirigentes panfletam jornal e conversam com 
trabalhadores na Pontual, no Cidade Nova

Conversa com trabalhadores da Millenium, 
também no bairro Cidade Nova

Cipa gV do Brasil
Os trabalhadores da GV 

do Brasil elegeram no dia 7 
de março os 8 novos repre-
sentantes da Cipa.

O sindicato fiscalizou 

Eleitos na Cipa da GV do Brasil

Titulares
Nome / Setor / Votos
Paceli Alves Ferreira - EHS - 28 votos
Antonio Fabrício de Azevedo – Toninho – Aciaria - 24
Juliano Marques Gomes - Aciaria - 23
Erick Bustamante – Laminação - 19

Suplente
Roberto Carlos da Cruz Logística - 19
Sandro de Oliveira – Sandrinho – Laminação - 13
José Dionísio – Amaral - Laminação - 12
Sharles Oliveira - Utilidades - 12

todo o processo, que trans-
correu com normalidade.

O sindicato deseja a 
todos os eleitos uma boa 
gestão.

Titular
Nome / Votos
Luiz Marcelo Prado - Marcelinho do Corte - 24 votos
Varcelli Alberto Morato  - 20
Adalton Moreira de Bastos - 18
Erivaldo Gonçalves Firmino - 17

Suplente
Daniel Lúcio Lopes - 16
Carlos Eduardo Dorsner - 13
Lucineide Domingos – Lú - 13

Cipa Confab Equip.

Eleitos na Cipa na Confab Equipamentos

No dia 1º de março os 
trabalhadores da Confab 
Equipamentos elegeram 
sete novos representantes  
da segurança.

O sindicato fiscalizou 
todo o processo, que trans-
correu com normalidade e 
deseja a todos os eleitos 
uma boa gestão.

Divulgação
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Trabalhadores da Novelis 
elegem nova Cipa

No dia 9 de março, ocor-
reu a apuração da eleição 
da Cipa (Comissão Interna 
de Prevenção de Aciden-
tes) na Novelis.

Ao total, foram eleitos 
16 novos representan-
tes. O Comitê Sindical da 
Novelis fiscalizou todo o 
processo, que transcorreu 
com normalidade. 

Na Novelis, a eleição é 
dividida por setor. Um dos 
eleitos foi Luis Eduardo 
da Silva, o Dú, da área de 
apoio. Ele tem cinco anos 
de empresa e trabalha 
como operador ambiental 
responsável pela parte de 
resíduos. 

“Tenho uma experiência 
boa, graças a Deus. A Cipa 
tem que funcionar. O cipei-
ro precisa zelar pela se-
gurança dele, dos colegas 
de trabalho, ver as áreas 
de risco e lutar para que 
a empresa possa fornecer 
equipamentos de proteção 
individual e coletiva, fazer 
reuniões, discutir as situa-
ções mais criticas, se pode 
trabalhar ou não”, disse.

Para ele, Cipa e sindi-
cato são independentes, 
mas buscam o mesmo 
objetivo, que é a melho-
ria da segurança. “Esta-

mos ai também pra brigar, 
porque a empresa cobra 
muito serviço, mas não dá 
as condições que a gen-
te precisa pra trabalhar. E 
todo mundo tem que es-
tar envolvido, todo mundo 
trabalha junto. Se o cipeiro 

pediu alguma coisa e não 
foi feito, a gente vai tentar 
outros caminhos, vai cha-
mar sindicato pra ajudar, 
envolver mais pessoas, até 
resolver”, disse Dú.

Veja a relação completa 
dos eleitos:

Eleição divida por setor formou nova comissão, com 16 representantes; 
sindicato fiscalizou o processo

Moisés é o mais 
votado da Cipa da 
Appiani Steel

Moisés, ao centro, com sentença nas mãos 
obrigando a empresa a aceitar sua inscrição

No dia 29 de março, foi 
realizada a apuração da 
eleição da Cipa da Appiani 
Steel (antiga Martifer). 

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos fiscalizou por meio 
do dirigente Vicente Caeta-
no – Serrinha.

Os trabalhadores elege-
ram sete novos represen-
tantes.

O mais votado foi Moi-
sés Rodrigo da Costa, 
com 62 votos. Moisés é 
caldeireiro, estava em ser-
viço compatível e precisou 
se afastar para cuidar da 

saúde. A empresa havia 
negado sua inscrição na 
Cipa, coisa que só ocorreu 
depois de ação judicial mo-
vida pelo sindicato.

 “Quero agradecer ao 
sindicato e principalmente 
pela confiança que o pes-
soal teve votando em mim. 
Entenderam a minha situa-
ção, confiaram e acreditam 
na luta. Logo estarei na 
fábrica e prometo que não 
vai faltar empenho meu 
para cobrar melhorias para 
a produção e chão de fábri-
ca”, disse Moisés.

Titulares
Moisés Rodrigo da Costa - 62 votos
Felipe Carlos da Silva Cruz - 27 votos
Érica Cândida dos Santos - 18 votos
Renata Helena G. de França Máximo - 17 votos

Suplentes
Rudimar André Follmann - 14 votos
Maicon César Reis - 14 votos
Luis Fabiano Machado Santana - 12 votos

Reciclagem
Titular - Diego Lucio Cardoso - 17 votos
Titular - Leandro dos Santos Leonardo - 15
Suplente - Francisco Candido da Fonseca - 13

Refusão
Titular - Christian Alves dos Santos - 45 votos
Titular - Ewerton da Silva Veronese - 24
Suplente - Jamilson Monteiro - 20

Laminação a Quente
Titular - Wellington José Ferreira - 38 votos
Suplente - José Renato Rodrigues da Silva - 32

Laminação a Frio
Titular - Flavio Aparecido da Silva - 32 votos
Suplente - José Carlos Morais da Silva - 29

Acabamento 
Titular - Deolindo Luiz de Oliveira - Déo - 63
Titular - Antonio Marcos Alves Acabamento - 28
Suplente - Robson Messias Moreira (Bin Laden) - 26

Áreas de Apoio
Titular - Liliane Souza - 44 votos
Titular - Fábio Carlos Ferreira - 39
Suplente - Luis Eduardo da Silva - 35

Curso de informática

Eleitos na Cipa da Novelis

Eleitos na Cipa da Appiani Steel

28 de março foi dia de nova formatura. Mais 
87 alunos concluíram os cursos gratuitos do 
sindicato para a população. Ver a alegria deles 
com o certificado na mão faz todo o esforço 
valer a pena

(12) 97401-5591

Sócio do sindicato GANHA 
um fogão de 4 bocas após 
assinatura com a CaixaApartamentos por R$ 122 mil

Vistas da Mantiqueira
Fale com o Aguiar

*Imagem 
meramente 
ilustrativaAraretama

(19) 97407-1023
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BRONCAMete

gV do Brasil: Falta de segurança

Bendertec: Reunião no sindicato

Os trabalhadores es-
tão reclamando da falta 
de EPIs (Equipamento de 
Proteção Individual).

A quantidade disponi-
bilizada nunca  correspon-
de ao que o funcionário 
precisa. 

Os acessórios para o 
dia a dia, como másca-

ra,  luvas, protetor para 
mãos, vivem faltando. 
Quando tem o funcionário 
não pode pegar para a se-
mana, sempre é picado, 
e quando acaba eles são 
pressionados a trabalhar 
sem. A roupa também é 
problema, pessoal só tem 
uma peça.

O sindicato esteve em 
reunião com a direção da 
Bendertec na sede do sin-
dicato no último dia 16.

O sindicato apresen-

tou as  reclamações dos 
trabalhadores. Em bre-
ve haverá uma conversa 
com os trabalhadores na 
portaria da fábrica.

Novelis pode ter paralisação 
por correção no valor do PPR

Em maio será realizado 
o pagamento da segunda 
parcela do PPR (Programa 
de Participação nos Resul-
tados) da Novelis de 2017.

No último dia 17 a em-
presa apresentou o resul-
tado final, que revoltou a 
categoria.

Segundo o secretário de 
Organização do sindicato, 
Odirley Prado, justo no mês 
de fechamento a empre-
sa apresentou uma queda 
brusca no resultado. 

A PPR que estava em 
janeiro estava em 92,5% 
caiu para 81% em março.

Além disso a maioria 
das áreas sofreu queda nos 
indicadores de equipe.

Até o momento, a em-
presa não explicou essa 
queda. “Ainda teremos uma 
reunião, mas uma paralisa-
ção não está descartada. 
Está todo mundo revoltado. 
Vai dar muita diferença no 
pagamento e a empresa 
nem se quer explicou isso”, 
disse Odirley.

Essa queda dos indi-
cadores, que não ocorreu 
nos outros anos, tem sido 
duramente criticada pelo 
sindicato.

PPR 2018
A condições da PPR 

do próximo período foram 
aprovadas no dia 14 de 
março. 

A medida foi comemo-
rada pelos trabalhadores. 
Pela regra, o valor total 
pode chegar a 2,7 salários 
e o menor salário pegar R$ 
8.400 de PPR.

Ao longo dos anos, o 
sindicato, junto com a Co-
missão de PPR, tem con-
quistado avanços, tanto no 
valor total quanto na inclu-
são de um piso que bene-
ficia muitos trabalhadores.

Assembleia que aprovou proposta 
da PPR 2018; regra aprovada foi 
boa, mas trabalhadores reclamam de 
manipulação dos números na PPR 2017

Categoria protestou contra situação de risco no lingotamento contínuo,  
que ainda hoje continua do mesmo jeito no setor de Aciaria

Protesto cobra segurança 
na aciaria da gV do Brasil

Os trabalhadores da 
GV do Brasil fizeram uma 
paralisação no dia 15 de 
março, contra a falta de se-
gurança, principalmente no 
setor de Aciaria.

Segundo o dirigente 
sindical Paceli Alves, não 
tem ocorrido manutenção 
preventiva na Aciaria e a 
chefia tem ignorado proce-
dimentos de segurança.

“Como pode o trabalha-
dor ter que debruçar em 

cima do painel pra fazer o 
lingotamento contínuo por-
que o botão não funciona? 
Até quando isso? Vai espe-
rar cair alguém lá dentro do 
distribuidor?”, disse Paceli.

Mais de um mês após 
esse protesto, a situação 
irregular ainda não foi cor-
rigida pela direção da GV.

Demissões arbitrárias 
feitas pela supervisão da 
Aciaria também foram de-
nunciadas.

“Em um dos casos o 
funcionário alertou a su-
pervisão que não pode-
ria levantar a panela do 
forno, a chefia ignorou o 
alerta e mandou fazer. A 
panela furou, o que po-
deria ter causado um aci-
dente grave, ficou 6 horas 
sem produção, e depois o 
funcionário foi demitido. 
Por que a culpa nunca é 
da supervisão?”, comple-
tou Paceli.

Confab: Correção de Salários

A Confab estava que-
rendo dar uma de esper-
ta. 

Tem um pessoal da 
Confab Tubos que já 
estava em uma função 
acima e não tiveram o 
aumento de salário que 
deveriam ter.

Quando foi a hora da 
empresa adequar, usou o 
salário de mercado como 
referência, que é bem 
abaixo do que é a realida-
de da Confab.

Foram 48 promoções 
na fábrica inteira de outu-
bro pra cá: Revestimento, 
Socotherm, Fábrica 1, 
Fábrica 4, etc. 

Só que teve gente que 
recebeu 40 centavos. 

Isso revoltou o sindi-
cato, o pessoal todo. O 
sindicato foi pra cima, fez 

boletim, protesto.
Em janeiro ela fez uma 

nova adequação, mas 
ainda não tinha atingido 
o teto da referência dos 
salários antigos. 

E aí a empresa en-
cheu a boca pra dizer que 
deu promoção. Não deu. 

O que ela tinha feito 
era uma adequação de 
salário, não tinha feito 
tudo e a empresa  conti-
nuava não respeitando a 
equiparação salarial.

O sindicato foi pra 
cima mais uma vez,  ba-
teu o pé e conseguiu. Em 
março teve nova adequa-
ção, essa sim chegou nos 
salários antigos.

Ainda há alguns casos 
sendo discutidos e o sin-
dicato irá brigar até o fim 
pelos trabalhadores.

indicadores tiveram queda brusca no mês de fechamento

CUT Vale do Paraíba 
organiza protestos para o 
dia 1º de Maio, terça-feira

A subsede da CUT no 
Vale do Paraíba reuniu sin-
dicatos de diversas cate-
goria no último dia 18 para 
tratar sobre a organização 
de protestos na terça-feira, 
dia 1º de Maio, dia do Tra-
balhador. 

O Sindicato dos Metalúr-

gicos participou da reunião 
por meio dos dirigentes 
Luciano - Tremembé, João 
Reimberg e Francisco Mar-
çal - Torto. 

O sindicato também par-
ticipará dos protestos. Dia 
do Trabalhador é dia de 
luta.

Luciano Tremembé, João Reimberg e Marçal - 
Torto participaram da reunião na CUT

Divulgação
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Reprodução do jornal Tem New York Times, uma dos mais importantes do mundo, que fez longa 
reportagem sobre o Lula. Vários jornais importantes pelo mundo destacaram a transformação 
de Lula em preso político, a desconfiança e criticaram o sistema judiciário do país

O que a mídia brasileira não 
contou sobre o julgamento do Lula
Entenda porque o julgamento foi político e não jurídico, como manda a lei

O julgamento do habe-
as corpus do Lula pelo STF 
(Supremo Tribunal Federal) 
no último dia 4 foi notícia no 
mundo inteiro.

O que estava em ques-
tão era se Lula poderia ser 
preso ou não antes do jul-
gamento final, nas últimas 
instâncias da Justiça.

O Tribunal decidiu per-
mitir a prisão de Lula. Ficou 
divido, mas a maioria deci-
diu assim, por 6 votos con-
tra 5. Porém, a forma como 
o julgamento foi conduzido 
foi duramente criticada por 
muitos juristas e pela im-
prensa internacional. A im-
prensa brasileira, em geral, 
apenas noticiou a decisão.

A prisão de Lula é con-
siderada inconstitucional, 
pois qualquer pessoa só 
pode ser declarada culpada 
após o julgamento em últi-
ma instância.

O primeiro erro foi o 
deslocamento do habeas 
corpus do seu juízo natural 
para o plenário do STF. E 
isso ocorreu antes de se jul-
gar as teses levantadas nas 
ADCs (Ações Declaratórias 
de Constitucionalidade) 43 
e 44. Isso foi a pior estraté-
gia possível no sentido de 
um desgaste institucional 

do Supremo. 
Essas ADCs discutiam 

justamente se uma pessoa 
pode ou não ser presa an-
tes do julgamento final.

Na prática, o Supremo 
disse assim: “Primeiro a 
gente discute o caso do 
Lula, depois a gente pensa 
na regra geral para todos 
os brasileiros”.

Alguns ministros chega-
ram a dar declarações inco-
erentes, como essa:

1. Dia 5 de maio de 2010 
Lula aprova a Lei da Ficha 
Limpa. 

2. Em 2003 Lula criou a 
CGU (Controladoria Geral 
da União), encarregada 
para atuar na defesa do 
patrimônio público e no 
incremento da transpa-
rência da gestão. Desde 
2003, mais de 5,6 mil ser-
vidores foram expulsos da 
administração pública por 
envolvimento em irregu-
laridades. Mais de R$10 
bilhões foram economiza-
dos por suas ações. 

3. Em 2016 Temer aca-
bou com a CGU.

4. Em 2 de agosto de 
2013 Dilma aprova a Lei 
da Delação Premiada 
(sem a qual a Lava Jato 
sequer existiria). 

5. No início de 2012 Dilma 
demitiu todos os diretores 
da Petrobras envolvidos 
em suspeita de corrup-
ção, demitiu Geddel Viei-
ra Lima da CEF, diretores 
corruptos dos Correios, do 
Porto de Santos (Temer) 
e de Furnas.

6. Em 15 de setembro de 
2015 o PT junto ao PSOL, 
PCdoB, PPS e PSB, con-
seguem aprovar a proibi-
ção de doações privadas 
a partidos e políticos no 
STF.

7. Em junho de 2005 Lula 
propôs uma ampla refor-
ma política a fim de refor-
mular completamente o 
sistema atual, desenhado 
para favorecer a corrup-
ção e a troca de favores 
entre interesses empresa-
riais e o setor público.

8. Em junho de 2013 Dil-
ma propôs novamente 
uma ampla reforma polí-
tica, feita através de uma 
constituinte exclusiva, 
composta por membros 
da sociedade de fora do 
congresso nacional. 

9. Em junho de 2013 Dil-
ma propôs que a corrup-
ção fosse considerada 
como Crime Hediondo, 
inafiançável e imprescrití-
vel.

9 atos que 
a mídia não 
mostrou

“Como vocês sabem, 
sou contra a prisão em 
segunda instância, mas 
no caso específico do 

habeas corpus do Lula, 
vou acompanhar vocês 
e ser a favor da prisão 
em segunda instância. 
Mas já adianto aqui, 

para deixar bem claro, 
que quando formos 
votar a regra que vai 

valer para todo mundo, 
votarei contra a prisão 
em segunda instância 
porque a prisão em 
segunda instância é 

incostitucional.”

Rosa Weber

O julgamento do HC em 
plenário quebrou preceitos 
fundamentais, entre eles o 
da igualdade — porque o 
voto dessa ministra Rosa 
Weber, que foi decisivo, 
tratou de forma desigual 
idênticas situações por ela 
mesma julgadas.

Outro erro foi a utilização 
de argumentos de política, 
de quais efeitos essa deci-
são poderia causar politica-
mente na sociedade? 

Ora. Um juiz deve funda-
mentar com argumentos... 
jurídicos. Quem faz política 
é... político.

Isso está ligado a outro 
erro. Falaram em atender o 
anseio da “voz das ruas”

Hoje, em países como 
o Brasil, uma visão da rea-
lidade social para substituir 
a Constituição é uma teme-
ridade. Assim, viramos uma 
espécie de democracia 
plebiscitária, e pior: um Ju-
diciário plebiscitário. Dupla-
mente problemático. 

Quando um ministro do 
Supremo diz “Eu tenho de 
atender ao anseio popular”, 
eu digo “Alto lá! Como V. 
Exa. afere isso? Tem uma 
pesquisa?”. E se existisse a 
pesquisa, o Judiciário nem 
precisaria existir. 

Outro ponto foi a confu-
são que se fez entre prisão 
preventiva ou cautelar, e a 
prisão no cumprimento de 
um ato punitivo do Estado, 
nas vias penais. 

A Constituição não exige 
o trânsito para que se reali-
ze uma prisão. O réu pode, 
sim, muito bem ser preso 
em caráter cautelar se isso 
se mostrar necessário para 
manter a sanidade do ato 
processual. 

Todavia, para que um 
réu possa cumprir a pena, 
em decorrência de um ato 
ilícito, objeto de ação penal, 
existem elementos mais 
que devem estar presentes. 
Um elemento essencial é o 
da culpabilidade. E a Cons-
tituição é clara ao exigir o 
trânsito para que se possa 
fazer presente o elemento 
de culpa. 

Isso tudo é óbvio. Mas 
falar o óbvio é tristemente 
necessário em tempos nos 
quais dois mais dois é cin-
co, onde se lê x o juiz pode 
dizer que é y.

Vale lembrar que a úni-
ca prova na condenação 
de Lula no caso do triplex é 
uma delação premiada que 
não foi homolgada por falta 
de... provas.

*Texto produzido com informações do jurista Lenio Luiz Streck, colunista do portal Conjur.com.br
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Sindicato participa 
de debate sobre 
educação

Evento da Apeoesp e Sindicato dos 
Metalúrgicos lotou auditório do Colonial Plaza

Vela e o ex-ministro da Educação, Aloizio 
Mercadante, durante debate em Pinda

No dia 10 de março Pin-
da recebeu um debate com 
ex-ministro Aloizio Merca-
dante sobre o Desmonte da 
Educação no Brasil. 

O evento, que lotou o 
auditório do Colonial Plaza, 
foi organizado pela Apeo-
esp em parceria com o Sin-
dicato dos Metalúrgicos.

Segundo Mercadante, 
o principal ponto do “Des-
monte da Educação” é PEC 
95, que congelou os gastos 
em saúde e educação pe-
los próximos 20 anos. 

Ele citou alguns dados: 
O governo Dilma gastou R$ 
54 bilhões acima do piso da 
educação que era 18% da 
receita do governo.

A PEC 95 acabou com 
esse piso de 18% e colocou 
como teto a inflação do ano 
anterior.

“Então se ano passado 
a inflação ficou em 3%, o 
gasto do governo para esse 

ano não pode ser maior do 
que 3%. Isso é lei, emenda 
à Constituição. Está proi-
bido respeitar o piso. Nem 
que a economia se recu-
pere, não vai poder gastar 
mais do que isso na educa-
ção”.

Mercadante exempli-
ficou o que isso significa 
para cada município. 

“A escola pública vai 
perder recurso. Eu estou 
falando de ônibus escolar, 
merenda escolar, livro di-
dático, construção de labo-
ratórios, salário de profes-
sor, carreira de professor, 
construção de universida-
de. É isso que está sendo 
comprometido, e vai ser 
assim pelos próximos 20 
anos.”

Também participaram 
do debate a presidente da 
Apeoesp, a professora Be-
bel, e o ex-prefeito de São 
José, Carlinhos Almeida.

Sindicato discute acordo 
nacional na Rede de 
Trabalhadores da gerdau

O Sindicato dos Metalúr-
gicos participou nos dias 4 
e 5 de abril do 9° Encontro 
Nacional da Rede de Tra-
balhadores da Gerdau, em 
São Leopoldo (RS).

A atividade tem como 
objetivos definir estratégia 
de adesão ao Protocolo 
Nacional e o plano de ação 
para os próximos 12 me-
ses. 

O encontro reuniu di-
rigentes sindicais de oito 
plantas: Sapucaia do Sul 
(RS), Charqueadas (RS), 
Ouro Branco (MG), Divinó-
polis (MG), Pindamonhan-
gaba (SP), Sorocaba (SP), 
Guarulhos (SP) e Pernam-
buco (RE).

Pinda participou por 
meio do presidente Herivel-

to Vela e do dirigente sindi-
cal Marcos Prudente. 

De acordo com Vela, o 
grupo elaborou um quadro 
comparativo de cada planta 
abordando produto fabrica-
do, data base, terceiriza-
dos, número de sindicaliza-
dos, piso salarial, número 
de acidentes em 2017, ne-
gociação de PLR, regime 
de turno e o diálogo com a 
empresa.

“Essas diferenças de 
data base, de piso salarial, 
junto com a alta rotativida-
de e excesso de terceiriza-
dos são empecilhos para 
unificar a luta, mas nossa 
organização é maior. Te-
nho certeza que saimos 
desse encontro mais fortes 
para conquistar melhorias 

para os trabalhadores”, dis-
se Vela.

Acidentes. O alto índice 
de acidentes de trabalho foi 
relatado em todas as plan-
tas. 

Segundo o coorde-
nador Nacional da Rede 
pela CNM/CUT, Anderson 
Gauer, em 2017 a Gerdau 
foi a siderúrgica que mais 
matou trabalhadores no 
mundo, além de que é prá-
tica da empresa maquiar 
esses números.

“Precisamos fazer o 
acordo nacional acontecer, 
é inadmissível essa reali-
dade que mutila os traba-
lhadores por negligência da 
empresa. É urgente mudar 
essa realidade, a empresa 
só pensa no lucro”, disse.

Alto índice de acidentes continua no centro 
das discussões; Vela e o dirigente Marcos 
Prudente participaram do encontro

Trabalhadores da Zuiko 
aprovam nova jornada

O sindicato negociou e 
os trabalhadores aprova-
ram. A jornada da Zuiko 
será mudada. 

A fábrica passará a ter 
três turnos e assim o turno 
da tarde vai sair do sábado 

sim, sábado não e vai pas-
sar a folgar todo sábado. O 
sábado que trabalhar vai 
ser hora-extra.

Segundo o vice-pre-
sidente André Oliveira, a 
mobilização foi importante. 

“O sindicato está aqui 
pra negociar. Tem muitas 
outras questões a serem 
discutidas com a empresa. 
Podem contar com a gen-
te. Estamos juntos com vo-
cês”, disse.

Acima, assembleia que aprovou 
mudança de jornada; ao lado, 
Andrezão no microfone, junto ao 
dirigente Serrinha

Divulgação


