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Entidades do livro se pronunciam sobre
projeto de lei do fim do PNLD
PUBLISHNEWS, REDAÇÃO, 14/11/2019

     

SNEL manifesta preocupação com o projeto enquanto que CBL

ressalta os programas federais do livro como instrumento

redistributivo para a redução de desigualdades no país

A edição de ontem do PublishNews trouxe uma extensa matéria sobre o Projeto de Lei

(PL) 5.695 /2019, que quer transferir a parte que compete à União do Salário

Educação para estados e municípios. É com as verbas arrecadadas com o Salário

Educação que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) banca hoje

o Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD).

Se o PL avança e vira lei, estados e municípios passariam a ser os responsáveis pela

produção, aquisição e distribuição de livros para os alunos das redes de ensino público

no Brasil. Depois da publicação da matéria, o Sindicato Nacional dos Editores de

Livros (SNEL) e a Câmara Brasileira do Livro (CBL) se posicionaram a respeito do PL.

O SNEL manifestou sua preocupação com o projeto e suas implicações no PNLD e diz

concordar com o parecer técnico emitido pelo FNDE. O documento, que também foi

esmiuçado na matéria de ontem, não recomenda a aprovação da matéria que avança a

passos largos no Senado.

Já a CBL disse estar acompanhando a tramitação e estudando os efeitos das medidas

propostas pelo Ministério da Economia por meio de PEC que possam afetar o

financiamento da educação pública.

Confira abaixo as íntegras das notas de cada uma das entidades.

SNEL

O Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) manifesta sua preocupação com o

Projeto de Lei (PL) 5.695, e suas implicações no Programa Nacional do Livro e do

Material Didático (PNLD).

Concordamos com o parecer técnico emitido pelo FNDE, que demonstra a qualidade

do processo de seleção, avaliação pedagógica, aquisição e distribuição dos livros,

representando uma enorme economia para a sociedade brasileira, garantindo a

diversidade e adequação das obras que chegam aos alunos de todo Brasil.

A inclusão dos livros de literatura no PNLD foi outro ganho recente, e em 2019 mais

de 50 milhões de exemplares estarão chegando para os alunos da Educação Básica,

permitindo a retomada dos projetos de incentivo à leitura nas escolas públicas.
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Sua solução em produção editorial

A BR75 desenvolve soluções personalizadas
de criação e edição de texto, design gráfico
para publicações impressas e em outras
mídias e coordena sua produção editorial.
Cuidamos de todas as etapas, conforme as
necessidades e características de seu
projeto, e sua empresa ganha em eficiência
e qualidade. Quer saber mais? Fale com a
gente ou agende uma visita!
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Abrelivros também se manifesta sobre o
projeto de lei do fim do PNLD
Entidade que agrega editoras escolares
demonstra sua preocupação em relação ao
projeto de lei que quer descentralizar a
compra governamental de livros no país

PNLD ameaçado
Projeto de lei que tramita rapidamente no
Congresso pode acabar com programa
unificado de compras governamentais.
Estados e municípios assumiriam a
produção, aquisição e distribuição de livros
e materiais didáticos a escolas públicas.

PNLD em discussão
FNDE realiza, em Porto Alegre, encontro
para discutir o programa de compra de
livros didáticos. O objetivo é fortalecer
parcerias e a integração entre os gestores
das redes de ensino de todo o país.
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Tudo o que você precisa saber sobre
o mercado do livro

“Quando escrevo,
escrevo pra mim e a
minha preocupação é
manter o ritmo. No
dia seguinte, quando
leio o que escrevi, leio
como leitor e tento
perceber se consegui
alcançar isso.”
LOURENÇO
MUTARELLI
Escritor brasileiro
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CBL

A Câmara Brasileira do Livro está acompanhando a tramitação do PL 5.695 / 2019 e

estudando os efeitos das medidas propostas pelo Ministério da Economia por meio de

PEC que possam afetar o financiamento da educação pública. Entendemos que os

programas federais do livro consolidam um importante instrumento redistributivo

para redução de desigualdades, democrático em seu processo de escolha pelos

professores e com uma longa história de sucesso, tanto do ponto de vista pedagógico

como econômico para a sociedade.
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Mais de 13 mil pessoas recebem todos os
dias a newsletter do PublishNews em suas
caixas postais. Desta forma, elas estão
sempre atualizadas com as últimas notícias
do mercado editorial. Disparamos o
informativo sempre antes do meio-dia e,
graças ao nosso trabalho de edição e
curadoria, você não precisa mais do que 10
minutos para ficar por dentro das
novidades. E o melhor: É gratuito! Não
perca tempo, clique aqui e assine agora
mesmo a newsletter do PublishNews.
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Abrelivros também se manifesta sobre o
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Entidade que agrega editoras escolares
demonstra sua preocupação em relação ao
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Ao ajustar as dívidas da recuperação
judicial, Saraiva fecha 3º trimestre no
azul
Ao trazer a valor presente as dívidas e juros
referentes ao processo de recuperação
judicial, a varejista inclui R$ 277,7 milhões
positivos no seu resultado financeiro. Como
consequência, tem lucro contábil de R$ 11,5
milhões.
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Musa Editora
Só diiscordo violentamente da inclusão de obras literárias no mesmo âmbito do
PNLD. No ano passado muitos editores deixaram de participar por causa das
violações às edições aos livros de catálogo, com regras custosas. Já tínhamos
lutado contra o "Literatura em Minha Casa" para a volta das obras literárias
como no catálogo, e houve o retrocesso ao quase mesmo. Ótimos livros
deixaram de ser distribuídos. Que livros didáticos tenham receituário
pedagógico, é da natureza dessas publicações. Mas as livres obras literárias de
catálogo não podem se misturar a isso. É melhor que haja programa autônomo
para bibliotecas escolares, bem como bibliotecas escolares autônomas, com
bibliotecários. Ouvir o pessoal da pesquisa, Retrato da Leitura no Brasil. Há um
encaminhamento vital para a questão das bibliotecas, para que sejam
bibliotecas de verdade nas escolas e fora delas.
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