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Câmara dos deputados recria comissão especial para 
analisar Escola sem Par�ido

 O Projeto de Lei (PL) 7.180/14, conhecido 
como Escola sem Partido, voltou a tramitar na 
Câmara dos Deputados. O presidente da casa, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), assinou, em 04 de 
dezembro, o ato de criação da comissão especial 
para analisar a matéria. 

 
 Agora, a instalação do colegiado depende 
da indicação dos integrantes pelos partidos. A 
comissão especial será composta por 34 
deputados titulares e mais 34 suplentes.

 O PL 7.180 altera a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (LDB). Pelo texto, ao artigo 3º da LDB, 
que trata dos princípios norteadores da 
educação, será acrescido o seguinte inciso: “XIII – 
respeito às convicções do aluno, de seus pais ou 
responsáveis, tendo os valores de ordem familiar 
precedência sobre a educação escolar nos 
aspectos relacionados à educação moral, sexual e 
religiosa, vedada a transversalidade ou técnicas 
subliminares no ensino desses temas”. Entre 
outros pontos, a proposta também impede o uso 
do termo “gênero” ou “orientação sexual” em salas 
de aula. Na prática, dá aval a perseguições e 
censuras em sala de aula, caso não haja 
concordância por parte do estudante e/ou 
responsáveis com um tema.
 O projeto estava sendo discutido no ano 
passado por outra comissão especial mas foi 
arquivado após o �m da legislatura 2015-2019, 
em fevereiro, de acordo com o regimento da 
Câmara.
 A ADUFOP, assim como o ANDES-SN, é 
contrária ao projeto. O movimento organizado 
por professores e outros educadores, Escola sem 
Mordaça, alerta que por trás dessa suposta 
neutralidade está o cerceamento à atividade 
pedagógica e a imposição da mordaça ao ato de 
lecionar. 
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 Está marcada para sexta-feira (13), às 15h, 
n a  Pr a ç a  T i r a d e n t e s ,  e m  O u ro  Pre t o,  a 
performance “um estuprador no teu caminho”. O 
famoso protesto foi criado pelo coletivo Las Tesis, 
do Chile.
 A intenção é denunciar a violência contra 
as mulheres e expor teses feministas. Foi 
encenado pela primeira vez em 20 de novembro 
na cidade chilena Valparaíso e em seguida virou 
um fenômeno mundial. A performance iria 
estrear no Dia Internacional do Combate à 
Violência Contra a Mulher, em 25 de novembro, 
mas adiantaram a apresentação devido à 
denúncias de abusos durante os protestos que 
tomam as ruas do país desde 18 de outubro.
 Cidades como Santiago, Paris, Londres, 
Barcelona, Nova York, Cidade do México, 
Istambul, Madri, Berlim, Bogotá, Nova Déli, 
Sydney já replicaram o hino feminista. No Brasil, o 
protesto já foi realizado em cidades como São 
Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Vitória.
 Os motivos para denunciar a violência 
contra as mulheres são muitos: a cada seis horas, 
uma mulher é vítima de feminicídio no mundo, 
segundo relatório da ONU (Organização das 
Nações Unidas) de 2018. 58% delas foram 
assassinadas por conhecidos, companheiros e ex-
parceiros ou demais familiares.
 De acordo com dados do 13º Anuário 
Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em 

setembro, o Brasil nunca teve tantos casos de 
estupro quanto em 2018, com recorde de 66.041 
registros — aumento de 5% em relação a 2017. 
Entre as vítimas, 81,8% são mulheres e 18,2%, 
homens.
 Todxs convocados para a prática do 
manifesto.

Data: 13/12 (sexta-feira)
Horário: 15 horas
Local: Praça Tiradentes, Ouro Preto
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Performance mundial feminista será replicada em 
Ouro Preto
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Agendas 2020 serão entregues em janeiro
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Horário de funcionamento no fim do ano

Docentes sindicalizados receberão a partir do dia 
15 de janeiro, em seus escaninhos, Agenda e 
Calendário ADUFOP 2020. Para os aposentados, 
serão encaminhados, a partir desta data, pelos 
co r re i o s .  O  at ra s o  s e  d e ve  a  p ro b l e m a s 
operacionais da empresa que produz os brindes. A  
ADUFOP agradece a compreensão.
 

A ADUFOP estará em recesso entre 23 de 
dezembro e 1º de janeiro em função das 
festividades de �nal de ano. A partir de 2 de janeiro, 
o expediente administrativo na sede da entidade 
funcionará normalmente. A Assessoria Jurídica 
estará em recesso entre os dias 20 de dezembro e 
20 de janeiro de 2020. 
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