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Parlamento Jovem de Minas lança 
identidade visual para edição 2017

Projeto realiza cursos de formação
um curso on-line dirigido a 
representantes de 24 câma-
ras municipais interessadas 
em participar do projeto pela 
primeira vez. A atividade se 
encerrou na sexta-feira (3). 
Câmaras interessadas que 
não fizeram sua inscrição 
nesse curso devem manifes-
tar o desejo de participar da 
edição de 2018, enviando 
mensagem para  pjminas@
almg.gov.br com os seguin-
tes dados: nome de dois re-
presentantes, telefone fixo, 
celular e e-mail. Dessa forma, 
serão incluídas no cadastro 
e receberão informações ao 
longo deste ano.

De acordo com a coor-
denadora estadual do proje-
to pela Escola do Legislativo, 
Fernanda Freitas, esse é o 
único encontro presencial 
com todos os coordenadores 
do Parlamento Jovem de Mi-
nas nas câmaras municipais. 
“Norteamos todo o trabalho 
que será realizado ao longo 
do ano. Além disso, vamos 
construir de forma conjunta 
o regulamento nos moldes 
dos eventos institucionais da 
ALMG e repassar o cronogra-
ma”, afirma ela.

Nas duas últimas sema-
nas, o Parlamento Jovem de 
Minas também promoveu 

rio será das 14 às 20 horas e 
o conteúdo vai enfocar as di-
retrizes para a realização do 
projeto neste ano e a orga-
nização dos polos. No dia se-
guinte, a primeira parte, das 
8h30 às 12h30, vai tratar da 
gestão do Parlamento Jovem 
de Minas 2017 e apresentar 
algumas boas práticas. Das 
14 às 20 horas, os assuntos 
abordados serão o processo 
formativo da iniciativa, o te-
ma e os subtemas da edição. 
Na sexta-feira, último dia 
de atividades, das 8h30 às 
12h30, haverá uma dinâmica 
de discussão, elaboração e 
votação de propostas.

O Parlamento Jovem de Mi-
nas 2017 realiza, nesta sema-
na, dois cursos de formação. 
O primeiro deles, o Curso de 
Formação Introdutória, ocor-
re amanhã (7), das 14 às 18 
horas, na Escola do Legislati-
vo da ALMG, e é voltado para 
os representantes das câma-
ras municipais. Eles vão co-
nhecer mais detalhes sobre o 
projeto, sua matriz metodo-
lógica e o trabalho em rede 
que o caracteriza.

De quarta-feira (8) a sex-
ta-feira (10), também na Es-
cola do Legislativo, haverá o 
Curso de Formação de Coor-
denadores. No dia 8, o horá-

Reprodução

Imagem-tema remete ao papel da escola na educação política dos estudantes

ra do Parlamento Jovem de 
Minas na Escola do Legisla-
tivo da ALMG, Leandra Mar-
tins, a identidade transmite 
o conceito da escola como 
local para a formação políti-
ca e para a produção desse 
tipo de conhecimento. Ela 
acredita que a escolha desse 
tema pelos jovens demonstra 
o desejo de entender mais 
sobre política, de forma a ex-
trapolar a questão partidária. 
Os temas discutidos no Par-
lamento Jovem são definidos 
pelos estudantes.

O projeto, que busca es-
timular a participação polí-
tica dos jovens, chega a sua 
14ª edição. Os alunos dos 
ensinos médio e superior 
dos municípios mineiros par-
ticipantes vão tratar de três 
aspectos relativos ao tema 
central: “Educação política e 
currículo”, “Interações entre 
escola e sociedade na for-
mação política dos jovens” e 
“Educação política para uma 
gestão democrática e partici-
pativa nas escolas”.

lhas e mãos se ramificam. O 
objetivo é transmitir a noção 
da diversidade de opiniões e 
manifestações. Além disso, 
os termos “conhecer” e “par-
ticipar” também compõem 
a imagem para simbolizar 
que uma dessas ações leva à 
outra, num processo cíclico 
e contínuo, como relatou o 
web designer. 

Segundo a coordenado-

abordar a “Educação política 
nas escolas”.

De acordo com o web de-
signer Fernando Guerra, que 
trabalha na GCMD e ficou 
responsável pela imagem- 
-tema, a escola é “um espaço 
onde as vozes e os posiciona-
mentos políticos florescem”. 
Para representar graficamen-
te essa ideia, ele desenhou 
um livro a partir do qual fo-

A escola é terreno fértil para 
as ideias. Foi com base nesse 
mote que a Gerência de Co-
municação em Mídias Digi-
tais (GCMD), da Assembleia 
Legislativa, criou a identi-
dade visual do Parlamento 
Jovem de Minas 2017. Na 
edição deste ano, o projeto 
realizado pela ALMG e pe-
la PUC Minas, em parceria 
com câmaras municipais, vai 
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TV ASSEMBLEIA
 0h Zás – Músico Daniel Lima
 0h30 Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 2/2
 2h Comissão de Meio Ambiente (9/11) – Avanços nos processos 

de licenciamento em decorrência da Lei 21.972/16
 5h Palestra – Processo legislativo e democracia, com Leonardo 

Andrade
 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 1: O 

surgimento da proteção à infância
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa  – Crise nas penitenciárias / #Confirma
 7h30 Compactos de Comissões 
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Impacto do novo CPC no Direito do Consumidor
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Participação Popular (25/10) – Violências 

vividas por mulheres negras, agravadas por racismo e sexismo, 
no Poder Judiciário

 13h Geração – Banda Graveola 

 13h30 TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 1: O 
surgimento da proteção à infância

 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissão de Direitos Humanos (25/11) – Situação dos 

refugiados e imigrantes no Estado, principalmente na RMBH
 16h45 Palestra – Mulheres e políticas públicas, com Clarisse Goulart 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa  – Crise nas penitenciárias / #Confirma
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Comissão de Segurança Pública (15/12) – Contagem dos anos 

de serviço como título em concurso para agente penitenciário e 
socioeducativo 

 21h30 Segunda Musical – Quarteto de violões Horizontes e pianista 
Gabriel Oliveira

 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Paulo Markun
 23h Assembleia Debate – Combate à corrupção 

• programação sujeita a alterações
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ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (6/2)

14 horas
• O democrático Carnaval de Belo Horizonte (Galeria de Arte) – abertura 

de visitação à mostra de fotografia do coletivo Cortina de Fumaça
18h30

• Plenária do Diretório do PT Centro-Sul (Teatro) – cessão de espaço

Terça-feira (7/2)
9 horas

• Ciclo de debates em comemoração do Dia Internacional da Mulher (Sala 
de Reuniões da GPI) – reunião preparatória

13h30 
• Fórum Técnico das Juventudes (Sala de Reuniões da GPI) – reunião pre-

paratória
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Parlamento Jovem de Minas 2017 (Escola do Legislativo) – curso de for-

mação introdutória para câmaras ingressantes

Quarta-feira (8/2)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Parlamento Jovem de Minas 2017 (Escola do Legislativo) – curso de coor-

denadores municipais

Quinta-feira (9/2)
8h30

• Parlamento Jovem de Minas 2017 (Escola do Legislativo) – curso de coor-
denadores municipais

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Parlamento Jovem de Minas 2017 (Escola do Legislativo) – curso de coor-

denadores municipais

Sexta-feira (10/2)
8h30

• Parlamento Jovem de Minas 2017 (Escola do Legislativo) – curso de coor-
denadores municipais

Exposição reúne fotos do Carnaval

Mostra sobre Carnaval destaca a alegria da festa em BH

Ruy Pereira/Divulgação
A Galeria de Arte da ALMG 
(Rua Rodrigues Caldas, 30, 
Santo Agostinho) recebe, de 
hoje até o dia 24 de feverei-
ro, a exposição O democrá-
tico Carnaval de Belo Hori-
zonte. Hoje, a mostra estará 
aberta à visitação das 14 às 
18 horas. De amanhã até o 
dia 24, poderá ser visitada 
de segunda a sexta, das 8 às 
18 horas.

Composta por cerca de 
30 imagens, a exposição evi-
dencia a alegria da festa. Ela 

foi produzida pelo coletivo 
Cortina de Fumaça, formado 
pelos fotógrafos Hugo Azeve-
do, Júnior Conegundes, Leo 
Peixoto, Ruy Pereira, Thiago 
Fernandes e Vitor Macedo.

Em 2016, a movimenta-
ção de foliões e blocos gerou 
uma renda de R$ 54,7 mi-
lhões para a Capital, o que 
significa um crescimento de 
mais de 200% em relação a 
2015. Os dados são da Se-
cretaria de Estado de Turis-
mo e da Belotur. 
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