
A  Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) possui virtudes,
mas precisava entrar em sintonia com os tempos atuais, em que é necessário 
valorizar a livre iniciativa e as empresas, sem as quais não há emprego e nem 

desenvolvimento social.
Presidente da Federação das Indústrias (Fiesc), Glauco José Côrte, em artigo com o título 

Modernização Trabalhista e Inclusão

“
”

Esforço pela educação do trabalhador

As federações da Indústria (Fiesc), do Comério (Fecomércio), da Agri-
cultura (Faesc) e dos Transportes (Fetrancesc), em conjunto com a 
União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime-SC) e com 

a Secretaria Estadual de Educação, somam esforços para elevar a escola-
ridade do trabalhador em Santa Catarina. A partir de uma plataforma de 
geolocalização disponível no site www.scpelaeducacao.com.br, as entidades 
criaram um ecossistema no qual será possível a qualquer estudante encon-
trar a escola de educação de jovens e adultos mais próxima. Segundo dados 
da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de 2015, Santa Catarina 
tem mais de 2,2 milhões trabalhadores formais e 724,8 mil deles ainda não 
concluíram a educação básica, um índice de 33%. A plataforma será lança-
da no dia 27 de julho, em Blumenau, no Seminário Educação de Jovens 
e Adultos: construindo um ecossistema para uma atuação em rede. 
A volta aos bancos escolares ainda é um desafio no estado, que registra 
uma taxa significativa de jovens que não concluíram o Ensino Médio aos 
19 anos (32,3%). São estes jovens que, mais tarde, buscam a Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) para concluir o Ensino Básico. De acordo com o 
último censo escolar do Ministério da Educação, do ano passado, 64.220 
pessoas frequentavam os cursos de EJA em Santa Catarina. A capilaridade 
dos ofertantes é ampla, atingindo 201 municípios e somando 421 estabele-
cimentos para a realização das aulas. A importância da conclusão dos estu-
dos aparece na própria renda do trabalhador. Estudo da Fundação Getúlio 
Vargas mostra que um ano a mais de escolaridade aumenta em 15% a renda 
de um brasileiro. Com a graduação completa, esse impacto é de 47%.

Sem incentivo O deputado Mário Mar-
condes (PSDB) prometeu e cumpriu. 
Apresentou Projeto de Lei (0234.6/2017) 
que trata da renúncia de receitas fiscais 
por parte do Executivo estadual. Pela 
proposta, o governo catarinense não po-
derá conceder incentivo desse tipo a em-
presas quando no exercício anterior não 
tiver respeitado os investimentos mínimos 
previstos pela Constituição nas áreas da 
Saúde (25%) e Educação (15%). Segundo 
o deputado, o Estado abriu mão, só em 
2016, de R$ 5,4 bilhões com incentivos 
para empresas.  

Energia segura  A substituição da rede 
monofásica para trifásica no meio rural 
catarinense volta a ser assunto hoje, em 
evento que acontece em Rio do Sul e que 
vai tratar também da fixação de limites 
para o plantio de árvores exóticas, como 
pínus e eucalipto, próximo à rede de dis-

tribuição de energia elétrica. O autor do 
projeto que prevê as mudanças, e que já 
está em tramitação na Assembleia, depu-
tado Dirceu Dresch (PT), estará no even-
to. Ele se baseou em dados da Celesc que 
indicam que 70% dos desligamentos são 
causados pela proximidade da vegetação 
com a rede de distribuição.

Supervisão popular Com apenas 24 
horas no ar, a plataforma VereadorRe-
conhecido.com.br atingiu a marca de 
9 milhões de cidadãos brasileiros bene-
ficiados pelo sistema de divulgação de 
mandatos em tempo real. O número re-
fere-se à população dos municípios que 
já têm membros na primeira rede social 
parlamentar do Brasil, desenvolvida pelo 
LeisMunicipais – maior e mais respeitado 
portal de leis da América Latina. A tecno-
logia da plataforma é 100% catarinense, 
desenvolvida em Itapema.
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Inclusão
Pessoas de baixa renda e com deficiência física são podem 
ser beneficiadas por um projeto de lei apresentado pelo de-
putado João Amin (PP). A proposta do parlamentar é que 
equipamentos de adaptação, acessibilidade, locomoção e 
de tecnologia da informação que possam ser usados para 
ampliar a qualidade de vida do portador de deficiência se-
rão isentos de ICMS, que tributa operações relativas à Cir-
culação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Trans-
porte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. 
A renda familiar máxima para enquadramento é de dois 
salários mínimos. “Em Santa Catarina as pessoas com de-
ficiência correspondem a 21 % da população, de acordo com dados do IBGE, e a 
elas deve-se assegurar o direito à inclusão social, que compreende uma gama de 
outros direitos, entre os quais estão o de acessibilidade e igualdade, que dependem 
de prestações positivas do Estado para que se concretizem”, justificou Amin.
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