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Competência profi ssional 
independe da Lei de Cotas

Neste Dia do Trabalho, 

1º de maio, é importante 

refl etir sobre a Lei de 

Cotas, que estabelece 

o provimento, por 

pessoas reabilitadas 

ou portadoras de 

necessidades especiais, 

de 2% a 5% das vagas 

do quadro de pessoal de 

empresas com mais de 

100 funcionários

Essa norma histórica de 
nosso marco legal pos-
sibilita a inclusão socio-

econômica de trabalhadores 
competentes e capazes de 
contribuir de maneira expres-
siva para os bons resultados de 
centenas de organizações.

É preciso, contudo, entender 
as cotas como algo não assis-
tencialista ou meramente uma 
concessão de cunho social e 
humanitário. 

Muito longe dessa visão me-
nor, a reserva de vagas rompeu 
paradigmas ultrapassados, aju-
dou a diminuir o preconceito 
e possibilitou que numerosos 
profi ssionais ingressassem no 
mercado de trabalho e demons-
trassem toda a sua capacidade 
técnica e intelectual. Por isso, 
transcorridos 26 anos desde a 
promulgação da Lei 8.213, é 
pertinente que façamos uma 
refl exão sobre seus efeitos na 
sociedade brasileira. 

Acredito muito nas normas 
que, além de cumprirem seu 
papel específi co de instituir 
novas práticas, promovem, ao 
longo do tempo, mudanças cul-
turais positivas no âmbito da 
sociedade. Nesse sentido, há 
bons exemplos em nosso país, 
como o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, o do Idoso 
e todo o arcabouço de leis, 
ratifi cado e aperfeiçoado na 
Constituição de 1988, que esta-
beleceu a igualdade de gêneros 
e de direitos e deveres entre 
todos os cidadãos. Incluo nes-
sa relação a Lei Brasileira de 
Inclusão (Lei Federal 13.146, 
de 06 de julho de 2015) e a Lei 
de Cotas para os trabalhadores 
reabilitados ou portadores de 
necessidades especiais.

É importante que aprofunde-
mos, no contexto das empre-
sas, as mudanças e os efeitos 
positivos que essa legislação 
nos propicia, entendendo, de 
modo amplo, que ela esta-
belece cotas, mas não impõe 
qualquer limite à contratação 
de pessoas portadoras de 
necessidades especiais. Isso 
signifi ca que esses brasileiros 
podem e devem ingressar 
em qualquer empresa, e não 

apenas nas que têm mais de 
100 colaboradores, muito 
além da imposição legal, mas 
principalmente por seu talento 
e capacidade. 

Cumprir leis é importante. 
Fazer justiça ao mérito profi s-
sional transcende em muito à 
atitude de acatar a legislação! 
No primeiro caso, estamos 
respeitando um dever institu-
cional; no segundo, estamos 
sendo coerentes e, mais do 
que isso, gestores responsá-
veis, que desejam contar com 
os melhores profi ssionais em 
cada função. Porém, para que o 
processo de inclusão ocorra de 
maneira efetiva e perene, um 
longo caminho há de ser trilha-
do, passando obrigatoriamente 
pela qualifi cação profi ssional. 
Não basta buscar no mercado 
profissionais portadores de 
necessidades especiais com o 
currículo almejado pelos seto-
res de recursos humanos. 

É necessário, muitas vezes, 
abrir a primeira porta para 
que saiam de uma realidade 
de total exclusão social e labo-
ral. Nesse sentido, são muitas 
as possibilidades das quais 
as empresas podem valer-se. 
O Senai-SP, como entidade 
que forma mão de obra para 
a indústria paulista, atua sob 
uma perspectiva educacional 
inclusiva e tem apoiado as 
empresas nas demandas volta-
das à formação profi ssional de 
pessoas portadoras de neces-
sidades especiais, bem como 
no mapeamento dos postos 
de trabalho para inclusão e 
na sensibilização de equipes, 
dentre outros serviços.

Acredito que a disseminação 
desse conceito de inclusão pro-
dutiva, buscando-se profi ssio-
nais que realmente agreguem 
valor às organizações, seja o 
próximo e importante passo 
para consolidarmos o caráter 
transformador da Lei 8.213, 
convertendo-a num efetivo 
divisor de águas entre o pa-
ternalismo e o reconhecimento 
efetivo da efi ciência profi ssio-
nal de milhares de brasileiros, 
por parte da sociedade e do 
universo corporativo. 

Independentemente de sua 
condição física, merecem opor-
tunidades os indivíduos prepa-
rados, focados, responsáveis, 
dedicados e capazes em suas 
profi ssões ou na execução de 
tarefas específi cas. Tais virtu-
des, com certeza, estão muito 
acima do marco legal!

(*) - Engenheiro (Escola de 
Engenharia de São Carlos - EESC/

USP), é presidente do Conselho 
de Administração do Grupo São 

Martinho, vice-presidente da FIESP 
e Membro da Academia Nacional de 

Agricultura (ANA).

João Guilherme Sabino Ometto (*)

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1042564-83.2014.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva
e Souza, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Debora Cristina Sales Nunes, RG 35.107.760-1, CPF/MF Nº
224.225.128-79, que nos autos da ação de Ordinária, requerida por, Instituição Educacional Professor
Pasquale Cascino lhe ajuizou ação Monitória da quantia de R$ 3.192,21 (setembro/2014), referente ao
contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Estando a Ré
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
pague o débito ou embargue a ação. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 17 de abril de 2017.                         (29/04 e 03/05)

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1043944-44.2014.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme
Silva e Souza, na forma da Lei, etc. Citação – Prazo 20 dias – Proc. 1043944-44.2014.8.26.0002. O
Dr. Guilherme Silva e Souza, Juiz de direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP.
Faz Saber a Eliana Custodio Do Carmo, RG Nº 29.912.667-5, CPF/MF Nº 288.020.518-28, que lhes
foi proposta ação de Monitória por Instituição Educacional Prof. Pasquale  Cascino, objetivando o
recebimento da quantia de R$ 2.130,67, referente contrato de prestação de serviços educacionais
firmado entre as partes. Considerando que a requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica a
mesma, por meio do presente edital Citada para os termos e atos da ação proposta ficando Advertida
de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 17 de abril de 2017.                                                                     (29/04 e 03/05)

Comissão 
quer pedir 
federalização 
da chacina 
de Colniza

Parlamentares da Comis-
são de Direitos Humanos e 
Minorias da Câmara,  que 
foram em diligência à Col-
niza (MT), região onde nove 
trabalhadores rurais foram 
mortos no último dia 20, 
vão pedir a federalização do 
crime. A intenção, de acordo 
com o presidente da comis-
são, Paulão (PT-AL), é que 
a Polícia Federal assuma o 
caso, para que a investigação 
seja feita com mais estrutura 
e sem pressões locais. 

“Vamos fazer um relatório 
e remetê-lo ao Ministério da 
Justiça e à Procuradoria-Ge-
ral da República, solicitando 
a participação da Polícia Fe-
deral”, disse (28) o deputado 
Paulão, para quem a região 
de Colniza tem um histórico 
de grilagem de terra que, no 
passado, envolvia pessoas 
com poder econômico e 
político. Além disso, a polícia 
local teria pouca estrutura 
para atuar, por isso a im-
portância de o crime fi car a 
cargo da Federal.

Paulão afi rmou que a co-
missão vai pedir também uma 
audiência com o presidente 
do Incra, Leonardo Goés, e 
com o governador do Mato 
Grosso, Pedro Taques, para 
tratar de titulação de terra 
aos pequenos trabalhadores 
de Colniza. Segundo ele, a 
disputa por terra na região é 
um problema crônico que, se 
não resolvido, pode resultar 
em mais mortes. 

Paulão relatou que o clima 
entre os moradores da região 
é de medo e, na audiência 
pública realizada pela co-
missão, poucos tiveram cora-
gem de falar publicamente. 
Segundo ele, para ouvir os 
moradores foi necessário 
fazer reuniões reservadas. 
O deputado defendeu que 
é preciso forte mobilização 
da sociedade e do poder 
público para dar celeridade 
à apuração dos crimes e 
para que se consiga chegar 
não apenas aos executores, 
mas também os mandantes 
(ABr).

A Comissão Especial da Re-
forma da Previdência adiou o 
fi nal da discussão do relatório 
do deputado Arthur Oliveira 
Maia (PPS-BA). O presidente 
da comissão, deputado Carlos 
Marun (PMDB-MS), disse que 
pretende terminar a lista de 
inscritos na terça-feira (2) 
e votar o substitutivo até 
quinta-feira (4). Ele afi rmou 
também que “o Plenário da 
Câmara estará mais tran-
quilo nos próximos dias, o 
que vai permitir uma maior 
concentração de deputados 
na comissão especial”.

O pemedebista disse que o 
placar da votação da reforma 
trabalhista, que teve 297 votos 
a favor, não foi tão ruim para o 
governo, embora esteja abaixo 
dos 308 votos necessários 
para aprovar a reforma da 
Previdência.

Segundo ele, os votos estão 
em ritmo crescente. “Estamos 
a 12 votos deste placar. Sei 
que muita gente que votou 
ontem não tem hoje ainda a 
intenção de votar a reforma 
da Previdência”, admitiu o 
deputado.

Deputado federal Carlos Marun (PMDB-MS), presidente da 

comissão especial.

A Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara aprovou proposta 
que garante aos profi ssionais do 
magistério desconto de, no mínimo, 
20% na compra de livros, periódicos 
e materiais didáticos vinculados à 
sua área de ensino e atuação pro-
fi ssional. Por tramitar em caráter 
conclusivo, o texto seguirá para o 
Senado. A análise fi cou restrita aos 
aspectos constitucionais, jurídicos 
e de técnica legislativa da matéria. 
O relator, deputado Tadeu Alencar 
(PSB-PE), apresentou parecer 
favorável ao texto. 

Pelo projeto, de autoria do de-
putado Marcos Abrão (PPS-GO), o 
desconto será concedido a profes-
sores que atuem nas redes pública 
e particular da educação básica 
(infantil, ensino fundamental, ensino 
médio) e superior.

O texto inclui entre os benefi -
ciados não apenas professores, 
mas também os profi ssionais que 
exerçam atividade nas áreas de 

planejamento, administração, su-
pervisão, orientação e inspeção 
educacionais.

Para ter direito ao desconto, os 
profi ssionais terão que comprovar 
sua atuação na área educacional. 
Essa comprovação poderá ser feita 
mediante apresentação de um dos 
seguintes documentos: carteira de 
trabalho;

carteira funcional emitida pelo 
órgão público competente; com-
provante de renda que identifi que 
a função de magistério exercida; ou 
documento sindical. 

O autor do projeto salienta que 
a boa formação continuada e o 
aperfeiçoamento dos professores 
são condições fundamentais para 
a melhoria da qualidade da educa-
ção. Além disso, ele ressalta que o 
poder aquisitivo dos profi ssionais do 
magistério não possibilita que eles 
se mantenham permanentemente 
atualizados em suas áreas de conhe-
cimento (Ag.Câmara).
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A senadora Ana Amélia (PP-
RR) defendeu a proposta de 
reforma trabalhista aprovada 
pela Câmara e encaminhada 
ao Senado. Ela citou os direitos 
que foram mantidos, como as 
férias, o 13º salário e o FGTS, 
e destacou a retirada de obri-
gatoriedade do pagamento do 
imposto sindical  pelos traba-
lhadores.

“Sou favorável à contribuição 
voluntária. Por que? Porque o 
bom sindicato, aquele que tra-
balha em favor do trabalhador, 
aquele que tem compromisso 
com o trabalhador, vai trabalhar 
cada vez mais, para ter força, 
voz e vez para defender coleti-
vamente os trabalhadores da sua 
categoria”, disse a senadora.

Ana Amélia apresentou da-
dos do desemprego no Brasil 
divulgados pelo IBGE, que 
informa já atingir 14,2 milhões 
de brasileiros desempregados 
e 10,5 milhões trabalhando 

Senadora Ana Amélia (PP-RR).
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Segundo o texto, têm direi-
to ao Cartão Reforma as 
famílias com renda men-

sal de até R$ 2,8 mil. Nesse valor 
devem ser incluídos benefícios 
de programas de transferência 
de renda, como o Bolsa-Família, 
mas excluídos os créditos de 
outros programas habitacio-
nais. O Cartão Reforma terá R$ 
1 bilhão para disponibilizar em 
2017. O valor destinado a cada 
família pode variar entre R$ 2 
mil e R$ 5 mil, a depender de 
critérios que serão elaborados 
em regulamentação posterior 
do Ministério das Cidades. 

A distribuição será opera-
cionalizada pela Caixa Econô-
mica Federal. Os benefi ciários 
receberão o valor na forma de 
crédito para usar na compra 
dos produtos. Terão prioridade 
as famílias com menor renda, 
com idosos, com portadores 
de necessidade especiais ou 
aquelas onde a responsável pela 
subsistência for uma mulher.

As famílias contempladas 

Plenário do Senado na sessão de 4 de abril, que aprovou a instituição do Cartão Reforma.
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Presidente Temer sanciona
lei que cria o Cartão Reforma

Foi sancionada na quinta-feira (27) e publicada na sexta-feira (28) no Diário Ofi cial da União a lei que 
cria o Cartão Reforma, um programa de subsídio para que famílias de baixa renda comprem materiais 
de construção destinados para reforma, ampliação, promoção da acessibilidade ou à conclusão de 
imóveis. Foi vetada a reserva de 20% dos recursos para famílias de zona rural

poderão usufruir do benefício 
mais de uma vez, contanto que 
não ultrapassem o teto estipu-
lado para a sua categoria. Os 
recursos terão validade de 12 
meses. Para receber o Cartão, 
o benefi ciário titular deverá ter 
mais de 18 anos e ser proprie-
tário de imóvel residencial em 
área regularizada ou passível de 
regularização. O benefício não 
será valido para imóveis cedi-
dos, alugados ou comerciais.

O presidente da República, 
Michel Temer, vetou o artigo 
10 da nova lei, que estipulava 
a reserva de 20% dos recursos 
a famílias residentes em zona 
rural. De acordo com ele, a 
reserva de recursos pode trazer 
problemas operacionais ao Pro-
grama, pois seriam necessários 
estudos técnicos para a distri-
buição espacial do subsídio. 

Também foi vetado o trecho 
que atribuía ao governo federal 

estabelecer os limites da par-
cela de recursos destinados a 
assistência técnica. O trecho 
foi vetado porque a própria lei 
sancionada já prevê, em inciso 
no artigo 1º, que esse limite 
será de 15% dos recursos do 
Programa. A assistência técni-
ca para as obras consistirá na 
contratação, pelas prefeituras, 
de profi ssionais que darão apoio 
e consultoria aos projetos dos 
moradores (Ag.Senado).

Comissão encerra discussão da 
reforma da Previdência na terça

No entanto, ele acredita que 
“existe um universo sólido de 
deputados que entende que o 
Brasil precisa crescer, que são 
defensores de um projeto que 
englobe a responsabilidade 
fi scal. Então, nós temos um 
grupo substancial e robusto 
de deputados que a princípio, 
ou por princípios, têm toda a 
condição de estar conosco na 
votação da Previdência”.

Mas o deputado Arnaldo Faria 
de Sá (PTB-SP) avalia que o 
governo já perdeu votações na 

questão do ajuste fi scal dos 
estados e não conseguiu uma 
vitória expressiva na reforma 
trabalhista. Para ele, os votos 
contrários vão crescer com 
as manifestações de rua e 
com o maior esclarecimento 
da população: “Olha, a nossa 
ideia é ganhar tempo. Nosso 
jogo é esse. Quer dizer, se 
começar a votação na quarta 
(3), logicamente não termi-
na nesta semana. Vai para a 
semana subsequente” (Ag.
Câmara).

Ana Amélia defende reforma 
trabalhista enviada ao Senado

na informalidade. “Para mim, 
esta é a maior precarização do 
mercado de trabalho: a infor-
malidade, a carteira assinada 
não existente”.

A senadora lembrou ainda a 
aprovação da última reforma 
da Previdência, enviada ao 
Congresso pelo presidente 

Lula, em 2003. Ela observou 
que a reforma de 2003 destinou-
se essencialmente a corrigir 
distorções do setor público. 
Recordou que a reforma taxou 
servidores inativos, fi xou idade 
mínima para a aposentadoria e 
estabeleceu teto para o benefí-
cio (Ag.Senado).

Desconto para professores 
na compra de livros

A Segunda Turma do STF marcou para terça-
feira (2) a retomada do julgamento do pedido 
de liberdade do ex-ministro José Dirceu, preso 
por determinação do juiz federal Sérgio Moro 
na Operação Lava Jato. Na sessão, os ministros 
voltarão a discutir a validade da decretação de 
prisões por tempo indeterminado na Lava Jato. 
Na sessão da semana passada, houve apenas 
um voto, o do relator, Edson Fachin, a favor 
da manutenção da prisão. 

A sessão foi interrompida para ampliar o 
prazo para que os advogados de Dirceu e do 
MPF possam se manifestar. Faltam os votos dos 
ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Celso de 
Mello e Ricardo Lewandowski. Em seu voto, 
Fachin concordou com os argumentos utilizados 
por Sérgio Moro para manter a prisão de Dirceu 
e disse que há várias provas de “corrupção 
sistêmica” na Petrobras, fato que deve ser 
interrompido pelas prisões preventivas.

Em maio do ano passado, José Dirceu foi 
condenado a 23 anos de prisão pelos crimes 
de corrupção e lavagem de dinheiro. Na sen-
tença, Moro decidiu manter a prisão preven-
tiva. Posteriormente, o ex-ministro da Casa 
Civil teve a pena reduzida para 20 anos e 10 
meses. No STF, a defesa de Dirceu sustentou 
que o ex-ministro está preso ilegalmente e 
deve cumprir medidas cautelares diversas 
da prisão (ABr).

STF marca julgamento que pode libertar José Dirceu


