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que papéis são
esses, bartô? vamos 

contratar outro 
administrador?

falei com você há três
meses, oswaldo. pela legisla-

ção, a partir de cem funcionários 
toda empresa deve ofertar vaga 

para pessoa com deficiência1.

sou obrigado? é sim.
se quiser, a gente

oferta. qualquer coisa, 
justifica que não achou.

o senhor conhece
o cadef? parece
ser uma iniciativa

bem legal.

1 Pela Lei Federal no 8213/1991, o percentual varia entre 2% e 5%, conforme o porte da empresa.

quer
desligar o
estagiário?

tenho filha,
esqueceu? sei como 
são impertinentes. 

deixa o garoto.

e quanto à dica dele?
estamos atrasados. daqui

a pouco a fiscalização
trabalhista* bate
à nossa porta.

seu
oswaldo!

bartô, assim que começarmos a aceitar 
esse tipo de coisa, vamos ter de fazer 
tudo. vai ser rampa para cadeirante, 

plaquinha em braille e site que fala! e 
tem outra, quem me garante que essas 

pessoas dão conta do recado?

existem
funções que
elas podem

desempenhar.

bartolomeu,
virou coração mole 

agora?

seu
oswaldo…
lá fora...

clotilde,
cancele meus

compromissos...
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…vou dar
uma volta
por… aí.
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estou
dizendo, ma-
teus2, tirei a 

sorte grande. 
a bárbara 
é uma moça 
sensacional.

2 MPT em Quadrinhos n0 4

é o que dizem: 
sorte no amor, 
azar no jogo.

outra coisa,
será que não tem

uma vaga de emprego lá 
no supermercado onde 

você trabalha?

cara,
infelizmente,

não. mas acho
que sei como
ajudar você.

CENTRO COMUNITÁRIO.CENTRO COMUNITÁRIO.
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o certo é pessoas
com deficiência, sr.

oswaldo. e vocês só divul-
garam a vaga no dia seguin-

te à fiscalização e em um 
jornal de bairro. está tudo 

aqui no relatório.

que diferença faz,
doutora? nunca tem

alguém qualificado para 
ocupar a vaga.

o senhor
já ouviu falar

do cadef3?

3 Cadastro Unificado de Dados das Pessoas com Deficiência do Estado do Espírito Santo (CADEF)

não,
nunquinha.

o cadef é uma base
de dados unificada que
reúne informações para a
inclusão das pessoas com

deficiência no mundo do tra-
balho e que também serve
para a adoção de políticas
públicas em outras áreas

como educação, saúde,
lazer, esporte,
cultura etc.

nós divulgamos
a vaga para portadores 
de deficiência, doutora, 

mas não apareceu
ninguém…

SALA DE AUDIÊNCIA.SALA DE AUDIÊNCIA.
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4 Lei nº 13.146/2015, artigo 92: link http://lbi.pcdlegal.com.br/

é uma iniciativa pioneira que visa atender
à lei brasileira de inclusão4, que prevê a 
criação do  cadastro nacional de inclusão

da pessoa com deficiência, além
de outras ações.

como funciona, 
doutora?

o cadef
está em

implantação.

no futuro, vai reunir
diversas bases que hoje não
estão interligadas. a consulta 

será on-line e as empresas pode-
rão buscar trabalhadores com

deficiência, ofertar vagas
de emprego, treinamentos

e capacitações.

hoje, já temos perfis de várias
pessoas com deficiência cadastradas 
em um banco provisório para auxi-

liar os empresários.

há empresas que estão
recorrendo ao  mpt para

buscar os contatos de pessoas 
com deficiência interessadas em 
postos de trabalho. isto vai 
ocorrer, pelo menos, até que

o cadef esteja pronto.

na quinta, começa um 
evento onde teremos um 
stand de cadastramento 
de pessoas com deficiên-

cia. é a segunda edição 
feita para a ampliação 

dos dados. por que não 
aparece lá? 

não vai dar,
dia do futebol com

a moçada.

o senhor é quem sabe. agora 
vamos falar do seu termo de 
ajustamento de conduta?

ixe!
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o evento reconecta5

acontece anualmente no espírito 
santo, recebendo milhares de 

pessoas por edição.

no evento,
vai dar para fazer 

meu cadastro
no cadef?

tem um stand só para isso. 
também dá para conhecer outras 
pessoas, saber das novidades, 
e você pode me apresentar sua 

nova namorada.

o evento é recheado
de atrações: palestras,
apresentações musicais,
teatrais, oficinas etc.

5 www.facebook.com/projetoreconecta

QUINTA-FEIRA.QUINTA-FEIRA.
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eu vim, bartô. é cedo
pra pelada e o shopping fica 
no caminho. não, não, não vai 
mudar em nada minha opinião. 
só pra conhecer mesmo. sabe, 

conhecer esse pessoal.

uma das vertentes
do evento é o encaminhamento 
ao emprego. o sine6, na edição 
de 2018, registrou mais de 100 

dessas ações. 

6 Sistema Nacional de Emprego

“quando falamos da necessidade
de acessibilidade, não falamos

em minorias…”
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…segundo o ibge, 25%
da população brasileira 

possui alguma deficiência, 
desde as mais brandas 
até as mais severas.

7 IBGE 2010

se considerarmos “apenas” o percentual
de pessoas com deficiência severa, 8,31%7, são

mais de 17 milhões de pessoas.

qual o seu 
nome?

pedro
oliveira.
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uma das metas
nacionais do mpt é a

inclusão da pessoa com 
deficiência no mercado

de trabalho.

o cadef surgiu de uma determinação 
judicial, em ação civil pública movida pelo 
mpt, que determinou a reversão da multa 
para a realização de projeto voltado às 

pessoas com deficiência.
a ideia da unificação

dos dados foi proposta
pelo mpt e reconhecida 

pelo judiciário.

até parece. quem tem o tal do bpc
vai querer trabalhar?8

o auxílio é uma
grande ajuda para quem é 

impossibilitado de trabalhar. 
quem pode, prefere traba-

lhar. só precisa de
oportunidade.

caso a pessoa
perca o emprego,
ela pode voltar a 

receber o bpc.

8 O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um benefício de renda no valor de um salário mínimo para pessoas com deficiência
de qualquer idade ou para idosos com idade de 65 anos ou mais que apresentam impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial. (fonte: http://bitly.com/hq39-1 )

garoto, é cruel, mas a 
verdade é que eles não 
conseguem fazer as coi-
sas que a gente faz. por 

exemplo, qual sua
formação?

administração com 
pós em logística.
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pois é! imagina
um cara desses tendo
de conferir estoques, 

indo de um lado a outro 
de uma empresa

o dia todo.

conheço um cara que
no estágio fazia tudo isso
e mais ainda numa cadeira 

de rodas.

sério?

por que a surpresa?
as pessoas com deficiência 
têm mostrado no dia a dia
que não ficam atrás de
ninguém. fazem valer

seu potencial  e
se destacam. 

filho, joguei
todo tipo de esporte na 
juventude e duvido que 

algum deles possa
me vencer…
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ei, pedro, apertei a 
roda da sua cadeira. 
já tá prontinha para 

ser usada.

que tal
uma partida de um 

contra um?

no atual estágio de
implantação do cadef, é importante 
que as pessoas acessem nosso site

e nossas redes sociais para que 
possam conhecer o projeto

e ajudar na divulgação.

além disso,
enquanto não houver
um formulário on-line, 

as pessoas devem
comparecer aos
eventos para se
cadastrarem.

se você faz parte de uma entidade que trabalha 
com pessoas com deficiência, entre em contato 

conosco pelo email prt17.projetos@mpt.mp.br e 
compartilhe suas informações.

se você é empresário ou pessoa com deficiên-
cia, procure o mpt e veja como pode ajudar.

com a ajuda de 
todos o cadef só 
TENDE a crescer.
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caramba, fui
destruído.

nada, até que
se saiu bem para
uma primeira vez

na cadeira.

escuta, pedro,
você tinha razão. fui
um idiota. nada a ver 

esse preconceito meu.

lá na empresa
estamos precisando 
de um administrador, 

topa fazer uma
entrevista?

seria
ótimo.

pai?! você 
conhece o 

pedro? bárbara?!

matheus,
esta é bárbara, 
minha namo-

rada.

prazer em 
conhecê-la, 
bárbara.

espero que
não tenha problema 

com o emprego,
sogrão.

primeiro tem que
passar pela entrevista, 

espertão. bartô vai
acabar com você.

e tem outra:
quero revanche

no basquete.

FIM
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Os empresários que precisarem de ajuda para realizar a inclusão de Pessoas 
com Deficiência em seus quadros de funcionários podem procurar o MPT:

www.prt17.mpt.mp.br
prt17.projetos@mpt.mp.br

CONHEÇA O CADEF:



www.quadrinhos.mpt.mp.br

Realização


