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Formação cidadã é uma das prioridades
da BNCC foi lançada em se-
tembro do ano passado, com 
abertura de consulta pública 
à população. No último dia 
3 de maio, o MEC entregou 
a segunda versão ao comitê 
gestor da proposta, que vai 
agora orientar seminários pa-
ra sua avaliação. 

Continua na página 2

larização. Sobre esse tema, 
a deputada Luciane Carmi-
natti (PT-SC) defendeu que a 
aprendizagem seja realizada 
de forma completa e abran-
gente. “Temos que juntar os 
saberes populares e tradicio-
nais na sala de aula para gerar 
o real aprendizado”, concluiu.
Histórico – A primeira versão 

nas tradicionais, a formação 
do cidadão tem sido posta 
em segundo plano”, opinou o 
deputado Paulo Lamac. 
Aprendizagem – O deputa-
do Wilson Pereira dos Santos 
(PSDB-MT) ponderou que o 
debate sobre a base comum 
deve definir se o caminho 
é a socialização ou a esco-

Deputados de vários estados 
destacaram a importância da 
inclusão, na base comum, de 
conteúdos transversais que 
tratem da formação dos alu-
nos para temas ligados à ci-
dadania. “Será que o Estado 
tem conseguido dar ao jovem 
a percepção da cidadania? A 
base trabalha com as discipli-

a índices de avaliações sistê-
micas. “Queremos uma edu-
cação que valorize e respeite 
o outro”, pontuou. 

Nesse sentido, o depu-
tado Paulo Lamac (Rede) 
salientou que as discussões 
sobre uma base curricular 
devem considerar os diver-
sos segmentos sociais. Ele 
ressaltou a preocupação da 
ALMG com uma BNCC que 
seja mínima, mas que con-
temple toda a sociedade em 
seus anseios. 

(PT-SC) e Ana Lúcia Vieira Me-
nezes (PT-SE). “Queremos la-
mentar a ruptura democrática 
no País e mostrar nossa pre-
ocupação com quem ficará e 
como ficará tudo aquilo que foi 
construído até agora”, afirmou 
a deputada de Santa Catarina.
Diversidade – A representan-
te da Secretaria de Estado da 
Educação, Gláucia Aparecida 
Vieira, destacou, em conso-
nância com os demais parti-
cipantes, que uma educação 
de qualidade não se resume 

professor da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais (UFMG), 
reivindicou que o corpo do-
cente seja ouvido sobre os do-
cumentos propostos na Base 
Nacional Comum Curricular 
(BNCC). “Não é possível cons-
truir uma outra educação sem 
que se tenha outro projeto de 
sociedade, que é o que está em 
disputa hoje”, frisou Arroyo.
Contexto político – O momen-
to atual também foi mencio-
nado pelas deputadas estadu-
ais Luciane Maria Carminatti 

O respeito à diversidade e re-
cursos para o aprimoramento 
do ensino foram defendidos 
ontem, durante a abertura do 
debate público Base Nacional 
Comum Curricular: em Busca 
da Qualidade e da Equidade 
na Educação, promovido pela 
Assembleia no Plenário. Par-
lamentares de vários estados, 
gestores e educadores se mos-
traram preocupados com possí-
veis retrocessos no setor, dian-
te do cenário político atual, e 
advertiram para a necessidade 
de se investir na qualidade do 
ensino, tendo em vista que a 
universalização já foi alcançada 
nas etapas iniciais da educação.

“Talvez o ensino superior 
seja uma exceção, uma vez 
que, nos demais níveis, o que 
vemos hoje é o fracasso da 
educação”, afirmou o deputa-
do estadual Wilson Pereira dos 
Santos (PSDB-MT). Segundo 
ele, a universalização do en-
sino fundamental, apesar de 
propagada, ainda estaria longe 
do que foi preconizado pela Lei 
de Diretrizes e Bases da Edu-
cação (LDB) no que se refere 
à formação de indivíduos críti-
cos e protagonistas. “Estamos 
formando alunos candidatos 
ao desemprego ou a, no má-
ximo, ao subemprego”, frisou.

Endossando essa preocu-
pação, Miguel Gonzáles Arroyo, 

Ensino de qualidade e plural deve
pautar base curricular nacional

Guilherme Bergamini 

A proposta de uma base nacional curricular no ensino básico foi tema de debate público no Plenário
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de) lembrou que a discussão 
sobre a base nacional não 
se encerra com o evento na 
ALMG, tendo em vista que a 
proposta está sendo debati-
da em todos os estados, em 
seminários. “Cabe a nós par-
ticipar dessa discussão, para 
melhorar o plano. Sem isso, 
corremos o risco de sermos 
atropelados por ele, sem po-
dermos fazer as ponderações 
necessárias”, concluiu.

fora da escola e 200 mil não 
concluíram o ensino funda-
mental. Para reverter esse 
quadro, conforme informou 
Gláucia, foi organizada a mo-
bilização Virada Educação 
Minas Gerais (VEM). Com 
a campanha, houve um au-
mento de 114 mil matrículas 
no ensino médio.
Construção coletiva – Ao 
final do debate público, o 
deputado Paulo Lamac (Re-

A representante da se-
cretaria ainda informou que, 
em Minas Gerais, 2,17 mi-
lhões de pessoas são aten-
didas pela rede estadual de 
educação; 1,78 milhão, pela 
municipal; 754 mil, pelo en-
sino privado; e 33 mil, por 
escolas federais. No entan-
to, um dado preocupa o go-
verno: 15% dos cerca de 1 
milhão de adolescentes (15 
a 17 anos) no Estado estão 

Gláucia Vieira, coordenadora 
da Política de Formação Profis-
sional da Secretaria de Estado 
de Educação, ratificou o com-
promisso da pasta com a di-
versidade, uma cobrança unâ-
nime de todos os especialistas 
que participaram dos debates. 
Gláucia garantiu que a secreta-
ria, sob a gestão de Macaé Eva-
risto, tem atuado na perspecti-
va da equidade e da superação 
das desigualdades.

Educadores apresentam críticas à
proposta de padronização dos currículos

Guilherme Bergamini 

Durante os painéis da tarde, especialistas apresentaram suas divergências em relação à proposta do governo

tem na escola precisam ser 
estimulantes, fazendo com 
que eles se interessem pelo 
conhecimento. Para isso, a 
escola tem que ser acolhedo-
ra e trabalhar a diversidade”, 
defendeu.

A professora ainda lem-
brou que a introdução, em 
outros países, de currículos 
nacionais e testes para ran-
quear escolas buscou intro-
duzir a competição, fazendo 
com que as instituições bri-
gassem umas com outras, 
com a ideia de que isso me-
lhoraria a produtividade – 
ideia rechaçada por ela. 

de Castro Santos, professora 
da UFMG, argumentou que 
a BNCC apresenta uma visão 
mercantil da educação, ligada 
apenas ao desenvolvimento 
econômico. “A proposta co-
locada não pensa a educação 
como meio de formar cida-
dãos aptos para participar da 
vida pública”, opinou. 

Assim como Arroyo, ela 
acredita que a base curri-
cular levaria as escolas a se 
fecharem em certas concep-
ções, impedindo experiên-
cias inovadoras para o en-
riquecimento da educação. 
“As experiências que o aluno 

der público no Brasil oferece 
à população carente apenas 
o mínimo, o essencial”, acres-
centou.

Para Arroyo, a BNCC está 
estruturada em um tripé, no 
qual se insere o que tem que 
ser aprendido, o que deve ser 
ensinado e o que vai ser ava-
liado. Na sua opinião, as ava-
liações internacionais, como 
o Programa Internacional de 
Avaliação de Alunos (Pisa), é 
que vão passar a balizar o tra-
balho do professor, que per-
deria seu poder de avaliação.
Visão mercantil – Também 
crítica da proposta, Lucíola 

Continuação da capa
Todos os participantes dos 
painéis da tarde do debate 
público Base Nacional Co-
mum Curricular: em Busca 
da Qualidade e da Equidade 
na Educação criticaram a pro-
posta de criação da própria 
base curricular. As críticas 
mais contundentes partiram 
do professor titular emérito 
da UFMG, Miguel González 
Arroyo, que também partici-
pou da abertura dos debates.

Na visão do professor, a 
base nacional apresenta um 
diagnóstico muito negativo 
das escolas públicas e de seus 
profissionais. “Ela acentua a 
tendência dos ‘de cima’ de 
deslegitimarem a atuação dos 
‘de baixo’”, opinou. Segundo 
ele, se o objetivo do gover-
no fosse realmente melhorar 
a educação, ele deveria ter 
começado pelo diagnóstico 
feito pelos próprios profis-
sionais do setor. Atuando na 
direção oposta, ponderou, a 
BNCC desvaloriza o trabalho 
das entidades docentes e 
qualquer iniciativa de maior 
criatividade na educação. 

Miguel Arroyo também 
classificou como excludente a 
base nacional curricular: “Ela 
não é para todos e tem ende-
reço certo: os pobres deste 
País. Você acha que os direto-
res de escolas privadas leram 
a base nacional?”, questio-
nou. “Historicamente, o po-

Evasão escolar de adolescentes preocupa

DEBATE PÚBLICO
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Melhoria genética bovina viabiliza
evolução da pecuária em Minas

Presidente recebe homenagem da PM
Clarissa Barçante

O presidente da Assembleia, 
deputado Adalclever Lopes 
(PMDB), recebeu ontem, no 
Salão Nobre, homenagem da 
diretoria de Meio Ambiente 
e Trânsito da Polícia Militar 
de Minas Gerais (PMMG) por 
seu trabalho nas áreas de 
segurança pública, meio am-
biente e trânsito. O deputado 
disse sentir um orgulho muito 
grande pelo reconhecimento, 
“em nome de todos os parla-
mentares”. Ele lembrou ser 
filho de um patrulheiro rodo-
viário, o hoje deputado fede-

ral Mauro Lopes (PMDB/MG), 
ao destacar sua longa relação 
com a PMMG.

Adalclever Lopes recebeu 
uma réplica de viatura da Po-
lícia Militar e uma placa alu-
siva à homenagem. Participa-
ram da entrega o 2º-vice-pre-
sidente da Casa, deputado 
Lafayette de Andrada (PSD); 
o diretor de Meio Ambiente 
e Trânsito da PMMG, coronel 
Idzel Mafra Fagundes; o as-
sessor militar do Legislativo, 
coronel Gedir; e os majores 
Henrique, Júlio César e Renan.

SOLENIDADE

Pollyanna Maliniak 

Programa Pró-Genética foi destacado em Carmo do Rio Claro

O deputado Antônio Car-
los Arantes (PSDB) classificou 
o campo como o pilar de sus-
tentação do Brasil. Já o depu-
tado Cássio Soares (PSD) res-
saltou que a região de Carmo 
do Rio Claro é vocacionada 
para a produção de leite. 

“Estamos sempre na lu-
ta por melhorias, discutin-
do problemas no setor e o 
melhoramento genético do 
gado bovino”, salientou o de-
putado Inácio Franco (PV). O 
deputado Fabiano Tolentino 
(PPS), por sua vez, abordou 
as dificuldades enfrentadas 
pelos homens do campo para 
se manterem na zona rural.

banho e fazer com que nos-
sa pecuária leiteira evolua”, 
destacou.
Melhoramento genético – 
O deputado Emidinho Ma-
deira (PSB), que solicitou a 
reunião, também abordou 
a importância de se investir 
em estudos genéticos. Em 
cerimônia antes da audiência 
pública, houve assinatura de 
convênio com 33 municípios 
do Sul de Minas para a dis-
tribuição de 33 botijões de 
sêmen bovino, via emenda 
parlamentar do deputado. 
“Nosso objetivo é o melho-
ramento genético do gado da 
região”, pontuou. 

pecuária de Minas Gerais (Epa-
mig), o Instituto Mineiro de 
Agropecuária (IMA) e a ABCZ.
Genes desejáveis – Após apre-
sentar o programa, o zootec-
nista Edson Simielli definiu o 
conceito de melhoramento ge-
nético. “É o conjunto de méto-
dos que visa ao aumento da fre-
quência de genes desejáveis ou 
à diminuição da ocorrência de 
genes indesejáveis”, explicou. 

Como lembrou o pre-
sidente da Epamig, Rui da 
Silva Verneque, o que o ani-
mal produz em carne, leite 
e ovos depende da sua ge-
nética e das condições am-
bientais. “Há, no Brasil, sis-
temas de produção em que 
se tem qualidade genética 
maravilhosa, mas uma con-
dição ambiental péssima, o 
que leva o animal a produ-
zir pouco. O ideal é que ha-
ja equilíbrio”, resumiu.

Segundo Verneque, para 
uma boa produção bovina, 
são importantes, além da 
questão genética, os seguin-
tes fatores: vegetação de 
qualidade e em boa quanti-
dade para o gado, condição 
climática apropriada e boa 
saúde dos animais. “Temos 
plenas condições de usar o 
melhoramento em nosso re-

O Pró-Genética, programa mi-
neiro de melhoramento da 
qualidade do rebanho bovino, 
foi destacado por especialis-
tas e produtores rurais como 
uma das principais inovações 
de Minas no setor. Eles parti-
ciparam da audiência pública 
promovida ontem pela Comis-
são de Agropecuária e Agroin-
dústria na cidade de Carmo 
do Rio Claro (Sul de Minas). 

Criado em 2006, o progra-
ma promove, regionalmente, 
feiras de touros e vacas de 
qualidade genética superior, 
com o objetivo de aumentar 
a produtividade, a competiti-
vidade e a sustentabilidade da 
atividade pecuária mineira.

De acordo com Edson 
Simielli Filho, zootecnista da 
Associação Brasileira dos Cria-
dores de Zebu (ABCZ), essas 
feiras são fundamentais para 
o acesso de pequenos e mé-
dios pecuaristas a animais de 
alto valor genético, por meio 
de financiamentos bancários 
ou oferecidos pelos próprios 
vendedores. O Pró-Genética 
é uma parceria entre a Secre-
taria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, a 
Empresa de Assistência Técni-
ca e Extensão Rural (Emater), 
a Empresa de Pesquisa Agro-

COMISSÕES
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
9 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – debater, com a presença 
de convidados, a atuação da Polícia Militar na solenidade de entrega da 
Medalha da Inconfidência. Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho I) – debater, com a presença 
de convidados, o processo de fortalecimento da democracia e a promo-
ção dos direitos humanos. Requerimento: deputado Cristiano Silveira e 
ex-deputado Professor Neivaldo

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
• Visitas Orientadas (ALMG) – participantes do Parlamento Jovem da  

Câmara Municipal de João Monlevade
11 horas

• Comissão de Esporte (Plenarinho II) – discutir e votar proposições que 
dispensam Plenário

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Saúde (Belo Horizonte) – visita ao Hospital Governador Israel 

Pinheiro, para verificar a infraestrutura e as condições de trabalho da 
instituição. Requerimento: Arlen Santiago

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas  
(Teatro) – debater, com a presença de convidados, o Projeto de Lei 

3.196/16, que regulamenta a exposição e a venda de produtos derivados 
do tabaco, bem como os avanços dos programas de prevenção e controle 
do tabagismo. Requerimento: deputado Antônio Jorge 

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar  
pareceres sobre o PLC 15/15 (1º turno), do deputado Sargento Rodri-
gues, que altera as normas de aposentadoria das policiais militares e 
bombeiras do Estado; e sobre o PL 3.055/15 (1º turno), do deputado 
Braulio Braz, que autoriza o Executivo a doar trechos de rodovias ao  
município de Rio Pomba

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e  

votar proposições da comissão
• Comissão de Transporte (Auditório) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
15h30

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I) 
– discutir e votar parecer sobre o PL 3.149/15 (turno único), do depu-
tado Fred Costa, que institui a Semana para Sensibilização e Defesa da 
Educação Inclusiva de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

16 horas
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas  

(Plenarinho II) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV) – discutir e votar pro-

posições da comissão

 0h Memória e Poder – Político Geraldo Santanna
 1h Segunda Musical – Militza Franco, Maurício Veloso e Celso Faria
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Minas e Energia (6/4) – Recuperação de nascentes
 5h Palestra – Segurança Pública e Direitos Humanos, com Eduardo 

Batitucci e José Luiz Quadros de Magalhães 
 6h TV Escola: Mobilidade Urbana – Teleaula 2 (Acesso à cidade)
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento da Zona 
da Mata, Vertentes e Caparaó  

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Como manter o emprego na crise
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Acordo de leniência 
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola: Mobilidade Urbana – Teleaula 2 (Acesso à cidade)

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Assembleia Debate – Desafios para o desenvolvimento da Zona 
da Mata, Vertentes e Caparaó 

 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Como manter o emprego na crise
 20h Comissão de Assuntos Municipais (9/5) – Movimento Maio 

Amarelo, com campanhas de educação e de prevenção de 
acidentes de trânsito 

 21h Memória e Poder – Político Geraldo Santanna
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

• programação sujeita a alterações
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Reunião Ordinária (14 horas) 
PL 1.433/15

Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Executivo a fazer reverter imó-
vel ao município de Itaúna. Prosseguimento da votação em 1º turno

PL 1.371/15
Do deputado Durval Ângelo. Dispõe sobre o livre acesso de autorida-
des aos estabelecimentos carcerários. Votação em 2º turno

PL 1.832/15
Do deputado Lafayette de Andrada. Amplia o prazo para a execução 
da destinação dada a imóvel doado pelo Estado ao município de 
Palma. Votação em 1º turno 
PL 1.853/15
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Itaguara. Votação em 1º turno

PL 2.223/15
Do deputado Cristiano Silveira. Dispõe sobre a política de atendimento 
à mulher vítima de violência no Estado. Votação em 1º turno

PL 2.905/15
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Ibirité. Votação em 1º turno

PL 3.004/15
Do deputado Thiago Cota. Institui o Dia Estadual do Doador de Medula 
Óssea. Discussão em turno único

PL 1.087/15
Do deputado Ivair Nogueira. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
ao município de Jequiri. Discussão em 2º turno

PL 1.566/15
Do deputado João Leite. Dispõe sobre o registro de estabelecimentos 
que atuam no comércio ou na fundição de ouro, metais nobres e joias 
usadas. Discussão em 2º turno

PL 2.409/15
Do deputado Ivair Nogueira. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
ao município de Formiga. Discussão em 2º turno

PL 2.755/15
Do deputado Isauro Calais. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho 
de rodovia ao município de Lavras. Discussão em 2º turno

PL 2.786/15
Do deputado Ivair Nogueira. Autoriza o Poder Executivo a doar imóveis 
ao município de Moema. Discussão em 2º turno

PL 1.635/15
Do deputado Gustavo Corrêa. Autoriza o Poder Executivo a doar imó-
vel ao município de Capelinha. Discussão em 1º turno

PL 2.834/15
Do deputado Deiró Marra. Autoriza o Poder Executivo a doar trecho de 
rodovia ao município de Guimarânia. Discussão em 1º turno

ORDEM DO DIA


