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Propaganda de cerveja é alvo de campanha
O presidente da Comissão de 
Prevenção e Combate ao Uso 
de Crack e Outras Drogas, de-
putado Antônio Jorge (PPS), 
participou, na última quarta- 
-feira (24), em Brasília, de 
uma reunião da assembleia 
geral da Associação Nacional 
pela Restrição da Propagan-
da de Bebidas Alcoólicas, em 

apoio a restrições para a pu-
blicidade de cerveja.

Na assembleia, foram elei-
tos o presidente e o vice-presi-
dente da associação. Também 
foram criados os cargos de vi-
ce-presidente regional e de co-
ordenador regional de mobili-
zação, bem como um conselho 
de ética, para acompanhar e 

regular as questões relativas 
aos recursos financeiros.

O objetivo da Associação é 
mobilizar a sociedade, por meio 
da campanha  Cerveja Também 
É Álcool, para a coleta de assi-
naturas em favor um projeto de 
lei de iniciativa popular que res-
trinja a propaganda de cerveja 
nos meios de comunicação.

O deputado Antônio Jor-
ge ressaltou que a iniciativa 
conta com o apoio da comis-
são parlamentar da ALMG. 
“Não somos contra o con-
sumo de bebidas alcoólicas. 
Somos a favor da restrição 
do horário de propaganda 
desse tipo de bebida”, escla-
receu o deputado.

Parlamento Jovem de Minas chega à sua 
fase final com a votação de propostas

Mais de cem estudantes de 
43 municípios mineiros que 
participam do Parlamento 
Jovem de Minas 2016 anali-
saram, até o início da noite 
de ontem (25), um documen-
to com 80 propostas sobre o 
tema “Mobilidade urbana”. 
Reunidos em três grupos de 
trabalho, na Escola do Legis-
lativo, eles priorizaram nove 
sugestões e aprovaram tam-
bém uma proposta inova-
dora. Elas serão submetidas 
hoje a votação, na plenária 
estadual do projeto, a partir 
das 14 horas, no Plenário. 

O projeto de formação 
política, desenvolvido pela 
ALMG e pela PUC Minas, em 
parceria com câmaras mu-
nicipais, se destina a alunos 
do ensino médio e está em 
sua 13ª edição. As ativida-
des da etapa estadual deste 
ano tiveram início na última 
quarta-feira (24). Antes des-
sa fase, foram concluídas as 
etapas municipais e regio-
nais, nas quais propostas 
sobre a temática também 
foram discutidas. 

Os grupos de trabalho 
foram divididos de acordo 
com os subtemas “Mobilida-
de: participação e controle 
social”; “Trânsito e transpor-
te”; e “Mobilidade e infraes-
trutura”. A implantação de 
um programa educacional de 

trânsito na programação das 
escolas foi uma das sugestões 
priorizadas pelo primeiro gru-
po, de onde surgiu a proposta 
inovadora para a criação de 
um Serviço de Atendimento 
ao Cidadão (SAC), com aten-
dimento 24 horas, para todas 
as rodovias do Estado, a fim de 
receber denúncias, sugestões 
e reclamações, além de prestar 
informações sobre acidentes.

Entre as propostas sele-
cionadas pelos outros grupos 
destacam-se a de reativação e 
expansão da malha ferroviária 

mineira, a de implantação de 
ciclovias e bicicletários inte-
grados ao transporte público 
e a de ampliação de estrutura 
adequada às necessidades de 
pessoas com deficiência.
Educação política – Na manhã 
de ontem, na Escola do Legisla-
tivo, os participantes escolhe-
ram a educação política como 
tema do Parlamento Jovem de 
Minas em 2017. Com 90 votos, 
o assunto foi priorizado pelos 
estudantes, que ainda tinham 
como outras opções de tema 
a melhoria na saúde pública e 

a violência contra a mulher. As 
sugestões foram enviadas às 
câmaras municipais pelos pró-
prios alunos e avaliadas pela co-
ordenação estadual do projeto. 
Encaminhamento – As 12 
edições anteriores do PJ Mi-
nas já resultaram em cente-
nas de propostas, transfor-
madas em requerimentos, 
projetos de lei, emendas a 
projetos e também propostas 
de ação legislativa para o Es-
tado. As sugestões também 
são utilizadas por câmaras 
municipais participantes. 

 Participantes do projeto priorizaram ontem as propostas que serão analisadas na plenária estadual

Guilherme Dardanhan
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Confira os destaques do final de semana
ASSEMBLEIA DEBATE 
Ao discutir a reforma da Previdência, o Assembleia Debate mostra quais mudanças estão pre-
vistas, entre as quais igualar e aumentar a idade mínima da aposentadoria para homens e 
mulheres, desvincular o piso da previdência do salário mínimo e aumentar a contribuição do 
trabalhador. Para nos ajudar nesse debate, convidamos Roberto Santos, presidente do Institu-
to de Estudos Previdenciários; Bernardo Lanza, coordenador do Curso de Ciências Atuariais da 
UFMG; o deputado Rogério Correia (PT); e Paulo Pacheco, professor do Ibmec. Sexta e sábado, 
às 21 horas; domingo, às 13 horas.

GERAÇÃO
A mobilidade urbana foi o tema escolhido pelos estudantes de escolas públicas e particulares 
do Estado que participam da edição 2016 do Parlamento Jovem. No estúdio do Geração, eles 
contam sobre a escolha do tema, explicam como a questão da mobilidade impacta o dia a dia 
deles e oferecem soluções que podem ajudar na qualidade de vida de quem se desloca pelas 
cidades. Participam do programa os coordenadores do projeto Leandra Oliveira, da Escola do 
Legislativo, e Alexandre Teixeira, da PUC Minas. Sábado, às 19 horas; domingo, às 12h30.

SALA DE IMPRENSA
O programa inicia, por Uberaba e Uberlândia, um projeto para trazer jornalistas que vão ajudar 
o telespectador a entender a realidade das eleições em várias cidades mineiras. Para falar des-
sas duas cidades do Triângulo, onde a sucessão será disputada entre os atuais prefeitos, o Sala 
de Imprensa convidou Walter Farnezi, do programa Bom Dia Uberaba da Rádio Universitária 
FM, e Marco Antônio Soalheiro, da TV Assembleia. Por Skype, temos a participação de Cézar 
Honório, comentarista de política do jornal Correio de Uberlândia. Domingo, às 18 horas.

Hoje
 0h Mesa-Redonda (continuação) – Limites legais das câmaras em 

ano eleitoral
 1h Panorama – Saúde dos olhos 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão Extraordinária do Idoso (18/5) – Feminização da 

população idosa do Brasil
 3h30 Palestra – O Parlamento entre a representação e a participação, 

com Patrus Ananias
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 10: 

Detalhe os gastos e acompanhe a execução dos serviços na Loas
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Mundo Político/Parlamento Brasil
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Mitos e verdades sobre a vitamina D
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Minas é Muitas – São Tomé das Letras 
10h10 Comissão de Minas e Energia (16/6) – Mexilhão dourado
 12h Memória e Poder – Fotógrafo Miguel Aun 

 13h Horário Político
 13h10 Mundo Político
13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h Parlamento Jovem 2016 (ao vivo) – Plenária estadual 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Mundo Político/Brasil Eleitor
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)                
19h30 Panorama – Mitos e verdades sobre a vitamina D
 20h Segunda Musical (inédito) – Marija Mihajlovic, Miriam Bastos e 

Robson Fonseca
20h30 Horário Político
20h40 Compactos de Comissões
 21h Assembleia Debate – Reforma da Previdência
 22h Assembleia Notícia
22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Pensão alimentícia 
 23h30 Zás (inédito) – Músico Murilo Santiago 

• programação sujeita a alterações 

12 horas
• Zás (Teatro) – show Ticonino, com Gil Costa

13 horas
• Reunião Especial (Plenário) – destinada à realização da sessão do Parla-

mento Jovem de Minas 2016
14 horas

• Plenária estadual do Parlamento Jovem de Minas (Plenário)


