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COPAGREM Debate PL 106/2018 – “Veda, nos estabelecimentos de
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ensino, a divulgação de produtos, serviços, marcas ou empresas”

Em reunião plenária do Comitê da Cadeia Produtiva do Papel, Gráfica e
Embalagem (Copagrem), realizada na sede da Fiesp – Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo, na manhã de 13 de setembro, foram
analisados diversos temas, dentre os quais, a questão do PL 106/2018,
projeto de lei que veda a divulgação de produtos, serviços, marcas ou
empresas, nos estabelecimentos de ensino.
O presidente da Abral – Associação Brasileira de Licenciamento e diretor
de licenciamento da Maurício de Sousa Produções, Rodrigo Paiva,
compareceu à reunião para pleitear o engajamento dos setores que
integram o Copagrem no movimento contrário ao PL 106/2018, de autoria
do deputado Luciano Dutti –(PSB-PR). Tal projeto, que, em síntese, proíbe
a presença de marcas dentro das escolas e, segundo Paiva, tem forte apoio

do Instituto Alana, que “faz campanha fake news para convencer que o PL
tem força de lei, embora ainda esteja em tramitação”.
Com o entendimento de que a proibição colocará fim à publicidade nas
escolas, o Projeto de Lei afeta diversos materiais escolares e também as
publicações em geral, porque condena a menção de personagens, uso de
cores, dentre outros aspectos.
O PL tem, inclusive, a pretensão de modificar a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação, o que não é pertinente, porque se trata de questão
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relacionada a consumo, conforme esclareceu Alessandra Mota, do Núcleo
de Acompanhamento Legislativo da Fiesp, que já intervém no assunto. Ela
informou que a pauta foi exposta ao Copagrem atendendo a pedido da CBL
– Câmara Brasileira do Livro. Explicou que o PL, já aprovado pela Câmara,
tramita no Senado, tendo sido já apresentada proposta de emenda visando
preservar o setor editorial, ainda não votada.
Após considerações do plenário, foi sugerido compor um Grupo de
Trabalho para tratar exclusivamente deste assunto.
O encontro foi coordenado pelo diretor titular adjunto da área, Vicente
Amato Sobrinho, presidente do SINAPEL, tendo em vista impedimento do
diretor titular do Copagrem, Sr. Levi Ceregatto.
Outras pautas relevantes abordadas: macrotendências mundiais, gestão
estratégica de pessoas, o trabalho do Senai-SP em tempos de indústria 4.0
e ações da TwoSides.
ENFOQUE SINAPEL é uma publicação do SINAPEL – Sindicato do Comércio Atacadista de
Papel, Papelão Artigos de Escritório e de Papelaria do Estado de São Paulo
Praça Sílvio Romero, 132 – 7º andar – Conj. 71 - São Paulo – SP
Tel.: (11) 2941-7431 – e-mail: sinapel@sinapel.com.br – Site: www.sinapel.com.br
Edição: G Martin Comunicação & Marketing – Jorn. Resp.: Gracia Martin – MTB/SP 14.

