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Caciques defendem ensino de sua cultura
ção ao governador Fernando 
Pimentel e pedir mais presen-
ça do Estado na região. Ele é 
favorável a professores indí-
genas, para uma atenção mais 
qualificada aos estudantes. 

O deputado João Vítor 
Xavier disse que avaliará o 
abaixo-assinado e repassará 
para a Secretaria de Estado de 
Educação as solicitações apre-
sentadas durante a audiência. 

Barbosa lamentou o conflito. 
Em sua opinião, o problema 
foi criado por governos an-
teriores, ao repartir a terra 
dos indígenas com brancos. 
O distrito de Várzea Grande 
é palco de disputa territorial 
desde o final do século XVIII. 

Autor do requerimento 
de audiência, o deputado Ar-
len Santiago (PTB) disse que é 
necessário levar a reivindica-

Nunes de Oliveira. “Queremos 
que nossas crianças sejam edu-
cadas não apenas para ler e es-
crever, mas no resgate de nossa 
cultura”, acrescentou.

João da Jovina reforçou 
que os xacriabás não dese-
jam ocupar o prédio da es-
cola municipal. “Queremos é 
que também tenha a escola 
diferenciada”, disse.

O cacique Santo Caetano 

Defensores da implantação de 
uma escola indígena em Várzea 
Grande, caciques xacriabás que 
participaram da audiência pú-
blica declararam que não dese-
jam conflitos com os moradores 
que não se reconhecem como 
sendo da etnia. “Não queremos 
tirar o direito de ninguém, mas 
garantir o que é da gente e que 
foi conquistado a duras penas”, 
afirmou o cacique Domingos 

João da Jovina, existem 48 
escolas na região com educa-
ção indígena. Elas oferecem 
ensino básico e médio.

O secretário municipal 
de Educação de São João das 
Missões, Francisco Sousa San-
tos, explicou que o ensino in-
dígena se baseia no conteúdo 
de base nacional e acrescenta 
elementos da cultura nativa. 
Os professores também são 
indígenas, o que garante mais 
proximidade com os alunos.

defendeu o direito dos in-
dígenas de reivindicar uma 
escola diferenciada. “Não 
podemos transformar nos-
sas instituições em espaço de 
disputa. É preciso respeitar 
todos”, disse, na tentativa de 
acalmar os ânimos.

Em Várzea Grande estão 
instaladas duas comunidades 
xacriabás. Outras 33 aldeias 
se localizam na área rural 
de São João das Missões. De 
acordo com um dos caciques, 

Em momento algum menos-
prezamos os índios. Queremos 
que sejam bem tratados em 
suas aldeias”, disse ele.

O assessor administra-
tivo da Prefeitura de Itaca-
rambi, Miguel Sérgio Seixas 
Ferro, afirmou que não há a 
possibilidade de mudança da 
escola, pois apenas o Estado 
pode implantar uma institui-
ção indígena. Ele acrescentou 
que a prefeitura vai manter 
a educação tradicional, mas 

Em clima de tensão, morado-
res da comunidade de Várzea 
Grande, distrito de Itacarambi 
(Norte de Minas), se dividiram 
sobre a proposta de instalação 
no local de uma escola indígena 
para a etnia xacriabá, durante 
audiência pública sobre o as-
sunto. A reunião foi realizada 
ontem pela Comissão de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia, no 
município vizinho de São João 
das Missões. A pedido do depu-
tado João Vítor Xavier (PSDB), 
os debates foram acompanha-
dos por policiais militares, para 
evitar confrontos e garantir o 
direito de fala aos participantes.

Parte dos moradores de 
Várzea Grande, que não se re-
conhecem como indígenas, fo-
ram à reunião para protestar. 
Portando cartazes e gritando 
contra a demanda da instala-
ção da escola, tentaram impe-
dir as manifestações dos caci-
ques e deputados presentes.

O vereador de Itacarambi 
Oton Fiúza da Mota, represen-
tante do grupo contrário, en-
tregou à comissão um abaixo
-assinado em que 187 pessoas 
pedem que a Escola Munici-
pal Tasso Fragoso, em Várzea 
Grande, não seja transformada 
em unidade de ensino indíge-
na. “Não queremos conflito. 

Proposta de criação de escola indígena
divide opiniões no Norte de Minas

Willian Dias

Deputados foram a São João das Missões para discutir questões relacionadas à educação indígena
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostras de artes plásticas e de fotografia (Galeria de Arte) – Geometrismo 
e objetos, da artista plástica Simone Zanol, e Tear urbano, das fotógrafas 
Cristiane Leite e Letícia Pinto

Das 9 às 18 horas
• Fórum técnico Semeando Letras – Plano Estadual do Livro, Leitura, Litera-

tura e Bibliotecas (Montes Claros) – Encontro Regional Norte
9h30

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presença 
de convidados, os roubos de cargas de medicamentos. Requerimento: 
deputados Felipe Attiê e Sargento Rodrigues

10 horas
• Solenidade de entrega da Medalha Juscelino Kubitschek (Diamantina)

11 horas
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) – 

discutir e votar pareceres sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, 
entre as quais o PL 3.398/16 (1º turno), do deputado Bráulio Braz, que 
autoriza o Executivo a doar trecho de rodovia a Silveirânia 

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – discutir e votar propo-

sições que dispensam Plenário

• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Auditório José Alencar) – 
discutir e votar proposições que dispensam Plenário

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

tar parecer sobre o PL 1.397/15 (2º turno), do deputado Fábio Avelar 
Oliveira, que institui a Política Estadual de Incentivo ao Empreendedoris-
mo, ao Desenvolvimento Industrial e às Novas Tecnologias

15h30
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Auditório José Alencar) – 

debater, com a presença de convidados, a crise nas instituições federais 
de ensino em Minas. Requerimento: deputados Rogério Correia, Doutor 
Jean Freire e Cristiano Silveira

16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 

da comissão
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE) – debater, com a 

presença de convidados, a prática do taekwondo e a atuação das enti-
dades responsáveis pelo esporte no Estado. Requerimento:  deputados 
João Leite e Missionário Márcio Santiago

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I) 
– discutir e votar proposições que dispensam Plenário

 0h Memória e Poder – Político Pedro Gustin
 1h Segunda Musical – Sérgio Anders e Éderson Urias
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Segurança Pública (12/7) – Fechamento de 11 

companhias de batalhões da PM em Minas Gerais
 5h10 Palestra – O controle do orçamento pelo Poder Legislativo, com 

Antonio Gameiro e Wladimir Dias
 6h Compactos de comissões
 6h30 Assembleia Debate – Leilão das usinas da Cemig
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Prevenção ao suicídio
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Controle da constitucionalidade das leis
 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de comissões

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

discussão e votação de proposições 
 18h Assembleia Debate – Leilão das usinas da Cemig
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Prevenção ao suicídio
	 20h	 #Confirma
 20h30 Propaganda Política
 20h40 Compactos de Comissões
 21h Memória e Poder – Político Pedro Gustin
 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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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Indicação 39/16

Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Marcílio Maga-
lhães para o cargo de diretor-geral do IMA. Votação em turno único

Indicação 40/16
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Rodrigo de Melo 
Teixeira para o cargo de presidente da Feam. Votação em turno único

Indicação 41/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Maria de Fátima 
Coelho para o cargo de diretora-geral do Igam. Votação em turno único

Indicação 42/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Djaniro Silva para 
o cargo de diretor-geral do DEER. Votação em turno único

Indicação 43/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Ronan Moreira 
para o cargo de diretor-geral da Loteria Mineira. Votação em turno único

Indicação 45/17
Do governador Fernando Pimentel. Indica o nome de Elizabeth Lages 
para o Conselho Estadual de Educação. Votação em turno único

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.457/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei concede revisão 
anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Judiciário. Vota-
ção em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.478/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei autoriza o Execu-

tivo a conceder anistia a servidores da educação que participaram de 
paralisações em 2015. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.484/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei concede anistia 
aos praças da PM excluídos da corporação por participarem da greve 
de 1997. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.562/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei cria fundos esta-
duais de incentivo e de financiamento de investimento. Discussão em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.563/17
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui o Plano 
Estadual de Cultura. Discussão em turno único (faixa constitucional)

PL 4.468/17
Do governador Fernando Pimentel. Autoriza o Executivo a renegociar 
operações de crédito firmadas com recursos do BNDES. Discussão em 
1º turno (urgência)

PL 2.800/15
Do deputado João Alberto. Autoriza o Executivo a doar imóvel à Apae 
de Alfenas. Discussão em 2º turno

PL 4.086/17
Do deputado Cássio Soares. Altera a destinação de imóvel doado pelo 
Executivo a Alpinópolis. Discussão em 2º turno

PL 3.785/16
Da deputada Ione Pinheiro. Autoriza o Executivo a doar trecho de  
rodovia a Sardoá. Discussão em 1º turno
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