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Campanha nas redes sociais reforça apelo
à participação dos jovens na política

Participantes destacam aprendizado
tos” para o cenário político. 
Assim, ela enxerga a cam-
panha como uma forma de 
inseri-los nesse contexto. “A 
foto (na rede social) é a pri-
meira impressão de que há 
consciência política”, disse.

A coordenadora conta 
que, assim como ela, alguns 
jovens em Nova Serrana 
também aderiram à iniciati-
va e inseriram a hashtag em 
suas fotos de perfil ou pos-
taram fotos em que seguram 
a faixa. 

Para ela, além de ser 
uma oportunidade de ama-
durecimento e aprendizado 
político, o Parlamento Jo-
vem é uma maneira de com-
preender como funcionam 
os processos nesse meio, as-
sim como de aprender a res-
peitar a opinião do próximo. 
Novas adesões – Coordena-
dora do Parlamento Jovem 
em Nova Serrana (Centro-
-Oeste), Ivane Ferreira acre-
dita que os jovens estão 
“abrindo seus pensamen-

mais sobre o funcionamento 
do Legislativo. “A juventude 
tem uma visão ruim da polí-
tica e eu estava me contami-
nando com isso”, contou.

A inspiração para rever seu 
posicionamento veio do seu 
professor de Sociologia, que, 
como contou Thaylla, sempre 
falava a ela sobre a importân-
cia de se procurar entender 
as coisas. “Todos começam a 
falar mal, e a pessoa que não 
tem opinião própria segue os 
outros”, opinou a estudante.

Thaylla Izabelly Rosa, de 16 
anos, é uma dos quatro es-
tudantes da Escola Estadual 
Coronel Carneiro Júnior, de 
Itajubá (Sul de Minas), que 
participa do Parlamento Jo-
vem deste ano. Foi por meio 
do projeto que ela também 
foi incentivada a utilizar, sem-
pre que possível, a hashtag 
#MaisJovensNaPolitica.

A estudante disse estar 
fascinada com a oportunidade 
oferecida pelo Parlamento 
Jovem de conhecer um pouco 

com foco na educação para a ci-
dadania no Parlamento. Nesse 
sentido, foi previsto provocar 
a participação de mais jovens 
na política, por meio do uso 
das mídias sociais. Embora a 
mobilização pretendida esteja 
baseada primordialmente nas 
redes sociais, a ação não se 
restringe necessariamente ao 
espaço virtual.

Além disso, ao fazer um 
balanço da campanha na 
época do seu lançamento, 
em agosto de 2015, Fernanda 
afirmou que o resultado foi 
uma adesão maior dos jovens 
à causa, inclusive daqueles 
que são de cidades não con-
templadas pelo projeto. 

A ação está alinhada a um 
projeto estratégico da ALMG, 

pela Escola do Legislativo, Fer-
nanda Freitas, essa revitaliza-
ção acontece justamente no 
período de lançamento e início 
das oficinas de estudos, para 
estimular a mobilização dos es-
tudantes. Para ela, a iniciativa 
permite a interação das câma-
ras municipais com as escolas 
parceiras, alcançando os jovens 
de forma geral. 

A Assembleia revitaliza, a partir 
deste mês, a campanha #MaisJo-
vensNaPolitica, que tem como 
foco o engajamento e a mobi-
lização social por uma maior 
participação desse estrato da 
população na política. Criada 
em agosto de 2015, a iniciati-
va ganha agora novo fôlego, 
paralelamente à realização da 
etapa municipal do Parlamen-
to Jovem de Minas, projeto de 
formação política de estudan-
tes de ensino médio e superior 
realizado pela ALMG e pela PUC 
Minas em parceria com câma-
ras municipais.

O objetivo é estimular 
o uso da hashtag #MaisJo-
vensNaPolitica, tanto por es-
tudantes quanto por pessoas 
interessadas na causa. A ade-
são pode se dar pela persona-
lização da foto de perfil ou de 
capa do Facebook, ou ainda 
do perfil do Twitter, com a 
menção #MaisJovensNaPoliti-
ca. Há ainda a opção de impri-
mir uma faixa com a hashtag, 
disponível para download na 
página do Parlamento Jovem, 
fazer uma foto e compartilhar. 

De acordo com a coorde-
nadora do Parlamento Jovem 

Sarah Torres – 23/10/15

Campanha incentiva uso da hashtag tanto por estudantes quanto por interessados na causa 
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TV ASSEMBLEIA

ACONTECE HOJE
9 horas

• Fórum técnico Plano Estadual de Cultura (Governador Valadares)
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho I) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
10 horas

• Comissão de Segurança Pública (Belo Horizonte) – visita à 6ª Companhia 
da Polícia Militar, para verificar as condições de trabalho dos policiais, 
bem como os recursos logísticos disponíveis. Requerimento: deputado 
Sargento Rodrigues 

• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório) – debater, com a presença 
de convidados, o cronograma de obras da BR-040, entre o Anel Rodoviá- 
rio de Belo Horizonte e o município de Conselheiro Lafaiete. Requeri-
mento: deputado Fred Costa

• Comissão Extraordinária das Barragens (Planarinho IV) – debater, com a 
presença de convidados, as consequências do rompimento da barragem 
de rejeitos da Samarco, em Mariana. Requerimento: deputado Agosti-
nho Patrus Filho e outros 

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II) – discutir e votar proposições da  

comissão
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Entrega de voto de congratulações à União Nacional dos Servidores Públi-

cos (Plenarinho II) – cessão de espaço
• Manifestação de professores nomeados (Espaço Democrático José Apa-

recido de Oliveira) – cessão de espaço
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pro-
posições da comissão

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

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

comissão
15h30

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

16 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – entrega de manifesta-

ção de aplauso ao sargento Leonardo Leandro Souza Diniz, pelo trabalho 
social que desenvolve em Cordisburgo. Requerimento: deputado João 
Leite

• 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

16h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho I) – discutir e votar  

parecer sobre o PLC 50/16 (2º turno), do governador, o qual garante 
aos servidores efetivados pela Lei Complementar 100, de 2007, que se 
encontravam afastados para tratamento de saúde à época em que foram 
desligados do Estado, a continuidade da licença médica

17 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho II) – dis-

cutir e votar parecer sobre o PL 3.231/16, do presidente do Tribunal de 
Justiça, que concede reajuste aos servidores do Poder Judiciário

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Total à Proposição de Lei 22.827

Do governador. Proposição de lei proíbe a inauguração e a entrega de 
obra pública estadual incompleta ou que não esteja em condições de 
atender à população. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 22.893
Do governador. Proposição de lei autoriza a Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico de Minas Gerais (Codemig) a doar imóvel ao município 
de Arcos. Discussão em turno único (faixa constitucional) 

Veto Parcial à Proposição de Lei 22.898
Do governador. Proposição de lei atualiza o Plano Mineiro de Desen-
volvimento Integrado (PMDI). Discussão em turno único (faixa consti-
tucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 22.901
Do governador. Proposição de lei dispõe sobre o Sistema Estadual de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema). Discussão em turno único 
(faixa constitucional)

PEC 16/15
Da deputada Arlete Magalhães e outros. Dá nova redação ao parágrafo 
1º do artigo 60 da Constituição do Estado, a fim de garantir a presença 
de ao menos uma mulher na Mesa da ALMG. Discussão em 1º turno

PL 3.230/16
Do governador. Garante aos servidores atingidos pela inconstitucio-
nalidade da Lei Complementar 100, de 2007, acesso temporário aos 
serviços do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas 
Gerais (Ipsemg). Discussão em 1º turno (faixa constitucional)

PL 3.396/16
Do governador. Concede reajuste aos servidores da educação, de forma 
retroativa a 1º de janeiro de 2016. Discussão em 1º turno (faixa cons-
titucional)

PLC 50/16
Do governador. Dispõe sobre licença para tratamento de saúde dos 
servidores atingidos pela inconstitucionalidade da Lei Complementar 
100, de 2007. Discussão em 1º turno

 0h Memória e Poder – Artista plástica Erli Fantini   
 1h Segunda Musical – Hélcio Vaz, Laura Von Atzingen, Jairo Batista 

e Raíssa Brant 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão do Trabalho 2/12 – Reivindicações de professores da 

Unimontes
 5h10 Palestra – Paradigmas de Estado e separação de Poderes, com 

Menelick de Carvalho Netto
 6h TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 2 (Acesso à cidade)
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte/Interior: 

Assembleia Debate – Desafios dos territórios Central e 
Metropolitano 

 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Saúde dos rins 
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo) 
 12h30 Via Justiça – Presunção de inocência 

 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 dos territórios Central e 
Metropolitano

 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Saúde dos rins 
 20h Narrativas – Brasil entre cortes 
 21h Memória e Poder – Artista plástica Erli Fantini  
 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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Você sabia que, com apenas 10 minutos por semana, é possível fazer a checagem rápida dos locais onde o mosquito 
costuma colocar seus ovos? Eliminando esses focos, você protege a saúde da sua família e a dos seus vizinhos. Faça a sua 
parte. É um tempo muito pequeno para um ganho tão grande. COMBATER O MOSQUITO. ESSA É A NOSSA LEI.


