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Lei da Mordaça é apresentada no 
Senado. Vamos opinar e dizer não 
ao retrocesso

Caravana pela Educação segue viagem pelo Paraná

Em mais uma iniciativa de 
impor a mordaça aos(às) edu-
cadores(as), o senador Magno 
Malta (PR/ES) apresentou 
o Projeto de Lei do Senado 
(PLS) nº 193/2016 que inclui, 
entre as diretrizes e bases 
da educação, o “Programa 
Escola sem Partido”. Apresen-
tar projetos semelhantes em 
diversas câmaras municipais, 
assembleias legislativas, Câ-

Os motores já estão aque-
cidos para a próxima viagem. 
A direção estadual da APP-Sin-
dicato, junto com a equipe de 
assessores(as) técnicos(as) e 
direções regionais da APP, orga-
nizam a próxima etapa do projeto 
que visita municípios e escolas 
de rede estadual para fortalecer 
o debate e a defesa da escola 
pública e dos direitos dos(as) 
trabalhadores(as) da educação.

A primeira etapa da Caravana 
pela Educação aconteceu entre 

os dias 7 e 9 de julho e visitou 
municípios das regiões de Umua-
rama, Paranavaí, Ponta Grossa e 
Foz do Iguaçu. Agora a Caravana 
segue por Curitiba, Londrina, 
Francisco Beltrão e Pato Branco. 
Até o final de agosto, todas a 
regiões do Estado serão contem-
pladas com as visitas.

A Caravana acontece em um 
período intenso para a categoria 
em que o governo pune os(as) 
servidores(as) e ameaça retirar 
direitos já conquistados. Por isso 

é mais um instrumento de resis-
tência do Sindicato tendo o vista o 
estado de greve aprovado na última 
Assembleia Estadual da categoria.

Cronograma

28, 29 e 30 de julho – Curitiba 
Norte, Curitiba Sul, Londrina, 
Francisco Beltrão e Pato Branco

4, 5 e 6 de agosto – Metropoli-
tana Sul, Paranaguá, Cascavel, 
Apucarana e Arapongas

10, 11, 12 e 13 de agosto – 
Guarapuava, Laranjeiras do Sul, 
Maringá, Ivaiporã, Mandaguari, 
Cambará, Jacarezinho e Corné-
lio Procópio

18, 19 e 20 de agosto – Campo 
Mourão, Cianorte, União da Vi-
tória, Irati, Assis Chateaubriand 
e Toledo

25, 26 e 27 de agosto – Curitiba 
Norte, Curitiba Sul, Metropolita-
na Norte e Metropolitana Sul

mara Legislativa, Câmara dos 
Deputados e Senado Federal 
é a estratégia utilizada para 
emplacar a ideologia “sem 
partido”. 

Atualmente, o PLS 193 
está na Comissão de Edu-
cação, Cultura e Esporte, 
cuja relatoria ficou a cargo do 
senador Cristovam Buarque 

(PPS/DF). O Senado, por sua 
vez, abriu uma espécie de 
consulta pública, através da 
qual as pessoas podem se 
manifestar contra ou a favor 
do projeto. Acesse o portal 
da APP ou o site do Senado 
para votar. É sempre bom lem-
brar que o magistério tem se 
reunido nacionalmente para 
combater este tipo de projeto 
nos estados e municípios. 
Agora temos, mais uma vez, 
a oportunidade de dizer não a 
iniciativas nefastas como esta.

Vamos dizer não à Lei 
da Mordaça e à Escola 
sem Partido!

Vamos dizer não à 
Lei da Mordaça e à 
Escola sem Partido!

Hoje tem palestra com Pepe 
Mujica, em Curitiba

O senador e ex-presi-
dente do Uruguai, Pepe 
Mujica, estará em Curitiba, 
hoje (27), para o Seminário 
Democracia na América La-
tina. O debate é promovido 
pelo Laboratório de Culturas 
Digitais - projeto do Setor de 
Educação da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) 
- e integra a primeira ativi-
dade do Ciclo de Diálogos 
Quarta Quarta, que realizará 
outros três seminários até o 
mês de setembro.

De acordo com a or-
ganização do seminário, 
o objetivo é fomentar o 
debate sobre a ameaça 
aos regimes democráticos 
na América Latina, a partir 
do atual contexto de golpe 
institucional no Brasil.

Além do convidado in-
ternacional, ativistas e inte-
lectuais de outros estados 
do Brasil também estarão 
presentes, como o professor 
da Universidade Federal do 
ABC (UFABC) e especialista 

em América Latina, Gilberto 
Maringoni.

O evento acontece das 
9h às 13h, no Ginásio de 
Esporte do Circulo Militar 
do Paraná, no Largo-Bitten-
cour, 187 – Centro, Curitiba. 
Segundo a organização do 
evento, por conta da grande 
procura de participação, que 
superaram as expectativas, 
as inscrições já foram en-
cerradas. Para os inscritos, 
a confirmação de vagas se 
dará por e-mail, enviado até 
o dia 24/07. A pré-inscrição 
não garante participação.

Para quem não conse-
guiu se inscrever, o evento 
terá transmissão ao vivo e 
a gravação ficará disponível 
online na página do Labo-
ratório de Cultura Digital. 
Além disso a interação no 
evento é aberta a todos e 
já começou na plataforma 
de participação, o Delibera.  
As perguntas mais votadas 
serão abertas para os pa-
lestrantes no dia no evento.


