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À passagem do dia primeiro de maio, Dia
do Trabalho, como das vezes anteriores, o
Grupo Folha Dirigida prestou grande home-
nagem aos trabalhadores brasileiros, asso-
ciando o exercício de uma atividade profis-
sional como base precípua de vivência da
cidadania.

Entendemos cidadania como a expressão
máxima de direito do indivíduo pela pos-
sibilidade de poder suprir suas necessida-
des pessoais e familiais; e de participar da
vida do país, exercendo a faculdade de de-
cidir pelo voto, com autonomia e de ma-
neira racional, o destino do município, do
estado e do país. Mas, para que isso ocorra,
é imprescindível que a cidadania seja estru-
turada pelo acesso à educação e aos bens cul-
turais, como forma de a pessoa dispor da
faculdade que assegure sua liberdade de
opinião, a fim de que não seja influenciada
por ações que eliminem ou reduzam o seu
pensamento crítico.

Na caracterização do verdadeiro exercício
da cidadania, três fatores são de grande
impacto: o trabalho, a segurança e a educa-
ção. Sem o exercício de uma profissão, con-
forme foi expresso em uma canção de Luiz
Gonzaga, o indivíduo fica à mercê de ‘bol-
sas’, com aspecto de esmola que “ou lhe mata
de vergonha ou vicia o cidadão”. Já a segu-

Justiça como fonte de cidadania TERESINHA MACHADO DA SILVA*

A partir da próxima quinta-
feira, dia 23, os estudantes ins-
critos para o primeiro Exame de
Qualificação do vestibular Esta-
dual 2014 poderão consultar o
cartão de confirmação de inscri-
ção (CCI), que poderá ser obti-
do através da página do concur-
so. Paralelamente, com a proxi-
midade da prova, marcada para
9 de junho, devem intensificar
o ritmo de estudos.

Muitos vestibulandos costu-
mam ficar em dúvida sobre
quais matérias dar mais aten-
ção na reta final de preparação.
Na opinião do professor de Ge-
ografia do Sistema Elite de En-
sino, Enilson Venâncio, os as-
suntos com mais chances de
serem cobrados são: globaliza-
ção, urbanização, comércio e
política brasileira e Rio de Ja-
neiro, além de temas da atua-
lidade, como Coréia do Norte
e o atentado em Boston.

“Esse ano já tem Copa das
Confederações, então acredi-
to que seja certa uma questão
tratando das transformações
do Rio de Janeiro. Pode ser que
abordem a demolição da Peri-
metral”, orientou, ressaltando
que é pouco provável que a ava-
liação cobre algum conteúdo
da Geografia Física.

Segundo o educador, as ques-
tões costumam envolver con-
teúdos que possam ser relaci-
onados com outras matérias,
buscando a interdisciplinari-
dade. No caso da Geografia,
Enilson Venâncio afirmou que
é bem comum associar assun-
tos da disciplina com tópicos
de História e Sociologia. Além
disso, para se dar bem na pro-
va, na opinião do educador, é
preciso estar bem informado
sobre os principais aconteci-
mentos do mundo.

“Geralmente, pegam temas
de grande repercussão na mídia.
As questões são bem construí-

das, com uma linguagem bem
desenvolvida e cobram conteú-
dos bem aprofundados. Meu
conselho é que aproveitem essa
reta final para refazer as provas
dos últimos 5 anos e ler, com
frequência, jornais, revistas, si-
tes e outras fontes de informa-
ção. É preciso estar atualizado”,
comentou, pedindo que os ves-
tibulando prestem atenção nas
aulas, pois os professores costu-
mam dar boas dicas.

O concurso selecionará alu-
nos para graduação na Uni-
versidade do Estado do Rio de
Janeiro (Uerj) e no Centro
Universitário Estadual da Zona
Oeste (UEZO) e para o curso
de formação de oficiais da
Academia de Bombeiro Mili-
tar D. Pedro II. O edital está
disponível através da FOLHA
DIRIGIDA ONLINE.

Através do cartão de confir-
mação, os candidatos conhe-
cerão os locais onde realizarão
a prova. Ele deverá ser apresen-
tado pelo estudante, junto com
o original de qualquer docu-
mento oficial com foto, no dia
da avaliação. Caso encontre al-
gum erro, será necessário pe-
dir a retificação de dados, en-
tre 24 e 28 maio, laboratório
de informática do campus Ma-
racanã. O local funciona das
10 às 17 horas, em dias úteis.
Será necessário levar docu-
mento de identidade e recibo
do requerimento de inscrição.

A prova, que integra a primei-
ra etapa do processo seletivo jun-
to com o segundo Exame de Qua-
lificação, é formada por questões
objetivas nas disciplinas de Lin-
guagens, Matemática, Ciências
da Natureza e Ciências Huma-
nas. Para ser classificado para o
Exame Discursivo, segunda etapa
da seleção, é preciso acertar, no
mínimo, mais de 40% das ques-
tões. Os concorrentes ainda re-
ceberão bônus de 5, 10, 15 ou 20
pontos para a última fase, depen-
dendo do número de acertos.

SERVIÇO
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rança estabelece o sagrado direito de o in-
divíduo transitar livremente em qualquer
espaço social, vendo na comunidade a ex-
tensão de sua residência. No entanto, a edu-
cação deve ser enfocada como fator máxi-
mo em valor, pois é através do conhecimento
que se forma o pensamento crítico, possi-
bilitando ao indivíduo deixar de ser sim-
ples massa de manobra, diante do poder de
persuasão de certo grupo do sistema social.

Os governantes, os políticos e as demais
autoridades, que têm a condição de exercer
influências, como verdadeiros administra-
dores, devem dar o exemplo, colocando a
integridade como princípio básico de com-
portamento, no que se refere ao emprego
do dinheiro público e às ações voltadas aos
verdadeiros interesses da sociedade e do país,
considerando, com seriedade, a máxima: ‘o
exemplo vem de cima’.

A propósito, muitos séculos antes de Cristo,
por intuição divina, o profeta Amós (5: 21-24)
pronunciou essas palavras: “Odeio, desprezo
vossas festividades; não sinto gosto algum em
vossos cultos.(...). Longe de mim o ruído de
vossos cânticos; não ouvirei a melodia de vos-
sas harpas. Mas, deixe que jorre a equidade como
uma fonte e a justiça como torrente que não
seca.” A humanidade precisa de justiça em for-
ma de “torrente que não seca”.

Na análise da vivência cidadã, outros fa-
tores podem ser acrescentados pela contri-
buição que oferecem, proporcionando o
equilíbrio necessário para uma vida digna:
a saúde e sua necessidade para a eficiência
na realização das atividades profissionais;
a moradia, pela importância advinda para
a estabilidade emocional; ambiente adequa-
do para que as pessoas possam constituir
família, espaço indispensável para o esta-
belecimento da tranquilidade. Local que
deve ter, em seu entorno, o mínimo neces-
sário como: a praça para o lazer, a igreja para
exercitar a fé, o comércio, o transporte, o posto
policial etc.

E, sobrepondo a tudo isso, o funcionamen-
to de escola pública na qual as crianças, os
adolescentes, os jovens e os adultos tenham
a oportunidade de desenvolver a inteligên-
cia e enriquecer os conhecimentos; desen-
volvendo o pensamento crítico, sem o qual,
conforme foi exposto, o indivíduo não se
ajusta como verdadeiro cidadão.

Sintetizando, justiça, em ‘dar ao povo o
que é de povo’, como fonte de cidadania.

* Presidente da União dos Professores Públicos no
Estado (UPPE-Sindicato) e diretora de Assuntos
Educacionais da Confederação dos Servidores

Públicos do Brasil (CSPB)

No último Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes
(Enade) de 2013, a Faculdade de
Reabilitação da ASCE (Frasce)
obteve a nota 4, considerada
satisfatória, em uma avaliação
de 1 a 5, para o curso de Admi-
nistração. Segundo Libórni Si-
queira, diretor geral e acadêmi-
co da Frasce, o bom desempe-
nho alcançado no Enade deve-
se à capacidade do corpo docen-
te e ao investimento da institui-
ção em infraestrutura. Ele afir-
ma ainda que a bandeira da Fras-
ce sempre foi a busca pela qua-
lidade no ensino.

O diretor disse que, para al-
cançar esse resultado, todas as
normas exigidas pelo Minis-
tério da Educação (MEC) fo-
ram cumpridas. E destaca o
acervo bibliográfico do curso,
os laboratórios e todo apoio ao
corpo docente.

Além de oferecer o curso de
Fisioterapia desde 1979, a facul-
dade também é especializada na
área de Administração, que, de
acordo com Libórni Siqueira,
suas diretrizes de formação es-
tão pautadas em “preparar o alu-
no não só para as funções públi-
cas como também para inclu-
são no mercado de trabalho. E
este preparo é bilateral; quer
dizer, corpo e espírito.”

O curso de Administração

conta hoje com um corpo do-
cente formado por 60% de
mestras e 40% de doutores, ten-
do todos os profissionais reali-
zado publicações científicas e
com longa experiência didática,
segundo o diretor da Frasce, que
já tem definidas metas para
melhorias do curso. “Prossegui-
remos no aprimoramento do
curso cumprindo as determi-
nantes da globalização e da com-
petitividade sustentável”.

No início de 2013 foi criada
e implantada a pós-graduação
para a área de Administração
que compreenderá o curso de
MBA em Gestão de Pessoas e
Gestão na Saúde e deve ter iní-
cio em agosto deste ano.

Libórni destacou aspectos que
levaram ao IGC 4 para Administração

No dia 24 de abril, realizamos um debate
de há muito almejado pelo Gabinete Jurídi-
co, no modelo “Clube de Discussão” por meio
de uma vídeo conferência, com o tema Co-
tas Raciais – Desigualdade e discriminação.

O debate iniciou-se pela análise do prin-
cípio da igualdade (direito fundamental e
universal do Homem), levado à norma cons-
titucional no Brasil, através do quanto dis-
posto no artigo 5º., in verbis: “Todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qual-
quer natureza ...”.

A positivação desse princípio acarretou
uma série de consequências jurídicas impor-
tantes, a saber: a igualdade deve ser real
(igualdade de chances fáticas) e não mera-
mente formal; a igualdade projeta-se sobre
todos os subsistemas jurídicos (demais có-
digos e legislação infraconstitucional); a
igualdade é cláusula pétrea, em outras pa-
lavras, não poderá ser alterada senão pelo
poder constituinte originário.

Por conta dessas consequências a doutri-
na defende que a norma em estudo é diri-
gida ao legislador, que no exercício da po-
lítica legislativa, fica limitado a esse prin-
cípio. Também ao juiz, no exercício da tu-
tela jurisdicional. Também destinatário do
princípio da igualdade, deve atuar no pro-
cesso sem criar distinções, notadamente
quando da prolação da sentença. A viola-
ção desse princípio importará na inconsti-
tucionalidade da Lei ou na nulidade da
decisão judicial.

Entretanto, o que vem a ser igualdade?
Sob o ponto de vista jurídico, é o trata-

mento sem discriminação entre iguais, ou
seja, entre aqueles que gozam de condições
equivalentes.

E quais seriam essas condições?
São: a origem do ser humano, a raça, o

sexo, o exercício da sexualidade, a cor da pele,
a idade, a situação socioeconômica (classe
social), a religião, a situação sociocultural
(etnia), a profissão.

E a efetiva perseguição desse objetivo –
igualdade -  exigirá das políticas públicas
compensação das desigualdades.

No Direito Educacional (objeto de nossa
web conferência), a Constituição Federal, ao
assegurar o direito à educação a todo cida-
dão brasileiro (artigo 205), teve por esco-
po garantir o acesso e a permanência na
escola, de todos os membros da sociedade
brasileira. E de acordo com os termos do
artigo 208 inciso V do mesmo texto consti-
tucional, o ingresso na educação superior
(Universidade) é assegurado mediante cri-
tério de mérito: processo seletivo. Contu-
do, nesse particular, leis pululam nosso sis-
tema normativo (como por exemplo, a Lei
12.711/12), para assegurar acesso à educa-
ção superior para estudantes que se enqua-
drem no perfil de afrodescendentes e/ou
oriundos de escolas públicas. A ratio legis
é clara: através de cotas obrigatórias ao pre-
enchimento das vagas no ensino superior,
a Universidade garantiria igualdade de con-
dições de acesso à educação aqueles que não

Cotas raciais, desigualdade e discriminação
ELAINE RODRIGUES*

tiveram as mesmas condições de preparo em
boas escolas de ensino particular por conta
de sua condição socioeconômica pouca (ou
nada) privilegiada.

Existem críticas a essas iniciativas legis-
lativas. A maior parte delas confrontando-
as com o próprio princípio da igualdade.
Confira-se:

Como compreender essas disposições
legais compensando afrodescendentes em
detrimentos de outras raças?

Somente os afrodescendentes tiveram
historicamente a oportunidade de educação
negada?

Não seria isso uma discriminação?
E quanto a cotas de vagas para estudan-

tes oriundos de escolas públicas, não veria
o mercado de trabalho esses estudantes
como profissionais de segunda categoria, já
que tiveram condições de favorecimento no
ingresso no ensino superior?

Qual teria sido, portanto, a contribuição
dessas normas para a realização do princí-
pio da igualdade? Os afrodescendentes e os
alunos provenientes da escola pública têm
acessado o ensino superior e se desenvol-
vido profissionalmente após a conclusão
dele? Qual o grau de empregabilidade des-
sa classe de estudantes?

O que as pesquisas demonstram é que as
Universidades se viram obrigadas a cumprir
a lei de cotas, mas não se tem notícias al-
vissareiras sobre a superação das dificulda-
des que essas pessoas tiveram para conclu-
írem o curso, já que a deficiência de ensino
(fundamental e médio) as acompanhou por
toda vida escolar. Quiçá tiveram boas opor-
tunidades de trabalho que, regidas pelo cri-
tério seletivo, não acolheram as pessoas com
deficiência de ensino.

Logo, sabe-se que o sistema de cotas não
conseguiu cumprir as metas e finalidades da
educação. O sistema de cotas não está a de-
monstrar, pelo menos por ora, a igualdade
material (real) entre situações de desigual-
dade sociocultural e econômica dos afrodes-
cendentes e alunos da escola pública. O
mercado de trabalho ainda os reduz à cate-
goria de indivíduos de segunda classe, por
conta do nível educacional desses estudan-
tes que, de fato, não se desenvolveram pro-
fissionalmente a ponto de se tornarem com-
petitivos no mercado de trabalho. Em outras
palavras, os afrodescendentes e alunos pro-
venientes das escolas públicas não adquiri-
ram maior e melhor grau de empregabilida-
de, não se cumprindo, pois, pela Lei de Co-
tas, o princípio constitucional da igualdade.

Historicamente, a Lei de Cotas não redi-
miu a injustiça social coletiva que pesou
sobre os afrodescendentes, situados entre as
pessoas mais pobres do país. E, tampouco,
sobre os pobres em geral, obrigados a fre-
quentar escolas públicas de má qualidade
por falta de recursos financeiros para custe-
ar estudos em melhores instituições de en-
sino fundamental e médio.

O espírito da Lei, a vocação da Lei em
comento foi boa, mas na prática, não garantiu

a igualdade de oportunidades: o emprego
continua difícil, o salário menor, não alcan-
çaram postos destacados. Daí porque criti-
ca-se a Lei de Cotas que, na verdade, anuvia
o principal problema da educação no Bra-
sil: a falta de investimentos para uma edu-
cação de qualidade.

E concluindo, destacamos que, a par do fato
de no Brasil haver tolerância racial e convi-
vência pacífica entre as pessoas das mais
diversas origens, podendo afirmar que a cor
da pele jamais foi obstáculo para ascensão
social no nosso meio, é certo que os afrodes-
cendentes têm oportunidades educacionais
mais limitadas que as demais raças e, por
consequência, esse fato redunda em empre-
gos menos categorizados e rendas menores.

Nada obstante, a pobreza no país não é
negra. O percentual de outras raças pobres
no país alardeia: os pobres somam neste país
mais de 30% da população brasileira, o que
justifica o regime de cotas para aqueles que
cursaram escola pública porque, sem dúvi-
da, o acesso as universidades é difícil por
conta da precariedade do ensino oferecido
pelo Estado. Somando afrodescendentes e
alunos de escolas públicas nas universida-
des, quer na cadeira dos docentes, quer na
cadeira dos alunos, somam pouco mais de
15% da comunidade acadêmica.

Entretanto, para que não se estimule re-
vanche daqueles não favorecidos pelo regi-
me de cotas; para que não se estimule a
discriminação ao reverso num país histori-
camente livre da segregação racial, deverão
existir esforços governamentais efetivos, no
sentido de ampliar os investimentos em
educação de um modo geral e, particular-
mente, na elevação do nível de qualidade
da escola pública, integrando os grupos
minoritários nos campos da educação e do
trabalho de forma meritória e não calcado
em medidas paliativas que não estão a li-
vrá-los do insucesso pela falta de conheci-
mento; que não estão permitindo a mudança
de realidade do ensino elitista.

Veja historicamente a evolução das Leis
que, na pauta do quanto exposto, tentou alçar
a igualdade no Brasil nas questões raciais:
Lei 1.390/51 que tornou o racismo contra-
venção penal; em 1968 o Brasil assinou a
Convenção Internacional sobre a Elimina-
ção de todas as formas de Discriminação
Racial; em 1989 o Brasil firmou a Conven-
ção n. 169 da Organização Internacional do
Trabalho que trata do racismo contra os povos
indígenas; Constituição Federal de 1988,
artigo 5º. c.c. inciso XLII; Lei 7.716/89 e
9.459/97 que tornou o racismo crime ina-
fiançável e imprescritível; Lei 8.213/91 criou
cotas em empresas para a empregabilidade
das pessoas com deficiência; Lei 12.288/
2010, Estatuto da Igualdade Racial; Decre-
to 43.007/2011, reserva aos negros e índios
20% das vagas em concursos públicos; Lei
12.711/12 cotas raciais nas universidades.

* Consultora empresarial do Gabinete Jurídico –
Consultoria Empresarial e de Treinamento

A compra de um imóvel representa mui-
tas vezes a realização de um sonho, sobre-
tudo quando o bem é a tão sonhada casa
própria de quem muito trabalhou para che-
gar a essa importante conquista.

Mas, esse sonho pode se transformar em
um pesadelo se o comprador não tomar as
cautelas necessárias, antes de efetivar o ne-
gócio.

Para, literalmente, “dormir tranquilo”, o
comprador deverá pesquisar a vida pregressa
do vendedor e do imóvel, a ponto de até, às
vezes, se indispor quando surgir a necessi-
dade extrema de verificar a declaração de
Imposto de Renda de quem está se desfa-
zendo do bem.

Tudo começa com a análise da matrícula
do imóvel, que é o documento comproba-
tório da propriedade do bem, em outras
palavras, da análise desse documento se
conclui se o vendedor é efetivamente o dono

Os cuidados que se deve ter na compra de um imóvel
RICARDO TROTTA*

bem pretendido pelo comprador. A matrí-
cula também demonstrará todos os atos
praticados sobre o imóvel, por exemplo, se
ele está ou foi penhorado em alguma opor-
tunidade ou se ele foi objeto de partilha em
um inventário.

O negócio só deve se efetivar se o imóvel não
tem nenhum gravame, isto é, se está livre qual-
quer ônus. Nesse âmbito, o comprador deve
verificar também se o imóvel tem IPTU em dia,
se não deve condomínio, água, luz e gás.

Superada essa fase, a pesquisa se inclina
para o lado dos vendedores, os quais não
poderão vender o bem se estiverem em es-
tado de insolvência. Diz-se insolvente aque-
le que não tem a capacidade de pagar suas
dívidas e quando essas são superiores ao seu
patrimônio. Se for esse o caso, o imóvel
estará comprometido e não poderá ser ven-
dido, sob pena de o negócio se constituir
uma fraude. Isso porque a pretensão do

comprador pode ter sido, antes, a garantia
dos credores.

Para tirar essa dúvida há que se verificar
cuidadosamente as certidões do vendedor
e seus respectivos antecessores. Os mais
cuidadosos analisam a vida do vendedor dos
últimos 20 vinte anos.

Se o vendedor for uma pessoa física a
pesquisa deve ser um pouco mais amplia-
tiva, a ponto se apurar se a empresa está
regular com o FGTS e demais encargos de
praxe. A certidão da Junta Comercial e a
análise do contrato social da empresa são
elementares para provar a titularidade e a
legitimidade de quem irá firmar o negócio.

Tomando esses cuidados o comprador
provará a sua boa-fé.

* Ricardo Trotta é especialista em direito
empresarial. Sócio-fundador do Ricardo Trotta
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