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Conforme já anunciado no APEOESP 
URGENTE 34, o Sindicato realizará 

o curso  Mediação de Leitura, em par-
ceria com Instituto Brasileiro de Estudos 
e Apoio Comunitário Queiróz Filho – 
IBEAC. Os encontros se realizarão na 
Biblioteca da APEOESP – Rua 24 de 
Maio, 275, próximo à Sede Central da 
APEOESP, em dias e horários definidos 
de acordo com a preferência dos inscri-
tos. Serão formadas turmas de no míni-
mo 10 e no máximo 25 professores(as).

O curso consistirá de oito encontros 
semanais de três horas de duração cada 
e de seis atividades externas, como: visi-
tas a bibliotecas, leituras, levantamentos 
de práticas de leitura em suas escolas, 
totalizando 30 horas de formação. 

A inscrição gratuita poderá ser 
feita  até o próximo dia 25 de junho 
no seguinte endereço eletrônico:  
presiden@apeoesp.org.br . O e-mail 
deve conter: 
Nome, Subsede/região, Escola, Telefo-
ne, dias e horários preferenciais para os 
encontros do curso, incluindo o sábado, 
se for o caso. 

1ª Conferência Nacional 
de Educação da CUT 
A Central Única dos Trabalhadores 

(CUT) está promovendo a 1ª 
Conferência Nacional de Educa-

ção com o objetivo de promover um 

grande debate sobre o Plano Nacional 
de Educação. 

O evento teve início no dia 19 e 
se encerra nesta sexta-feira, 21, no 
município de Guarulhos. A presidenta 
da APEOESP, professora Maria Izabel 
Azevedo Noronha, fez uma palestra na 
abertura da Conferência. 

Entre outros aspectos, a  Confe-
rencia pretende debater sobre  o papel 
da educação no atual contexto do de-
senvolvimento brasileiro, bem como 
as condicionantes para a conquista de 

um projeto educacional que responda 
aos anseios da sociedade brasileira, 
particularmente da classe trabalhado-
ra.  Por outro lado, quer formular um 
conjunto de propostas que subsidiem 
a intervenção da CUT na mesa na-
cional de negociação com o Governo 
Federal em relação ao PRONATEC no 
que tange a sua proposta pedagógica, 
abrangência, prioridades, financiamen-
to, em consonância com a agenda dos 
macrossetores em desenvolvimento 
no âmbito do planejamento da CUT.

Seminário sobre redução 
da maioridade penal
Diante da crescente onda de violência 

em nosso estado e de declarações 
do governador de que se faz necessário 
impor  penas mais rígidas aos menores 
de 18 anos, desconsiderando a ne-
cessidade de adotar políticas eficazes 
de educação, lazer, esporte e cultura 
voltadas à juventude,  convocamos  
todos para o seminário sobre a Redução 
da Maioridade Penal que acontecerá 
na Assembleia Legislativa na  próxima 
quinta-feira, 27 de junho, às 13 horas.

O evento é uma iniciativa dos de-
putados Luiz Claudio Marcolino e Beth 
Sahão e organizado pela Fundação 
Travessia. Estão convidados para os 
debates o advogado Ariel de Castro 
Alves, vice-presidente da Comissão 
Nacional da Criança e do Adolescente 
da OAB de São Bernardo; o vereador Ari 

Friedenbach; a presidente da Fundação 
Casa, Berenice Giannella; o promotor 
de Justiça Clinton Guimarães; a jorna-
lista Esmeralda Ortiz; Gabriel Medina, 
coordenador municipal de Juventude 
e Cidadania de São Paulo; o padre Júlio 
Lancelotti, fundador da Pastoral do Me-
nor; o deputado Mojor Olimpio Gomes; 
e o professor da USP Roberto Silva.

Mais verbas para o Iamspe
Também no dia 27 de junho, às 

9h30, no Auditório Paulo Kobayashi 
da Assembleia Legislativa, a Comissão 
Consultiva Mista, com apoio da Frete 
Parlamentar em Defesa do Iamspe , 
realizará uma audiência pública para 
debater a Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias para 2014, com ênfase nas verbas 
que deverão ser destinadas ao Iamspe.
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