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Redes sociais aproximam a Assembleia
Legislativa dos cidadãos de Minas

Produção da TV pode ser vista no YouTube
bleia no público jovem justifi-
ca ainda sua presença no Ins-
tagram, uma vez que essa é a 
rede social que mais cresce 
nessa faixa etária. Já o Twit-
ter, por sua agilidade, favo-
rece a divulgação da agenda 
do dia da ALMG e permite o 
acompanhamento de even-
tos em tempo real.

realizado pela Escola do Le-
gislativo em parceria com a 
PUC Minas e câmaras muni-
cipais. O projeto ganhou um 
perfil próprio no Facebook, 
bastante utilizado pelos estu-
dantes para interagir e se in-
formar acerca dos temas em 
discussão a cada ano.

O interesse da Assem-

bleia está no YouTube. 
As redes sociais também 

são um instrumento impor-
tante na realização de proje-
tos de educação para a cida-
dania, uma das prioridades 
da Assembleia. Um exemplo 
é o Parlamento Jovem de Mi-
nas, voltado aos jovens dos 
ensinos médio e superior, e 

A internet também valoriza 
o trabalho realizado pela TV 
Assembleia. No Facebook, foi 
muito compartilhado o docu-
mentário Memórias rompi-
das, produzido pela emissora, 
sobre as consequências do 
rompimento da barragem de 
rejeitos da Samarco. Boa par-
te da produção da TV Assem-

Reprodução

O perfil da Assembleia de Minas no Twitter favorece a divulgação de eventos do Legislativo mineiro

Também com frequência, 
a Assembleia utiliza as redes 
sociais para divulgação de 
campanhas educacionais. A 
febre amarela foi um dos te-
mas mais recentes. Nesse ca-
so, a ALMG apoiou campanha 
promovida pela Secretaria de 
Estado de Saúde.

Em outras situações, as 
campanhas na internet re-
forçaram eventos realizados 
em parceria com movimentos 
sociais, tais como os ciclos de 
debates que discutiram a par-
ticipação da mulher na políti-
ca e a violência de gênero.

torno do Uber, aplicativo que 
cadastra veículos particulares 
para transporte. Se as audiên-
cias realizadas atraíram deze-
nas de pessoas, a participação 
na internet foi além: foram 
3.899 votos populares na en-
quete sobre o PL 2.676/15, 
do deputado Fred Costa, que 
proibiria serviços de transpor-
te que operassem por meio 
de aplicativos eletrônicos. As 
redes sociais facilitam o aces-
so a serviços como o Dê Sua 
Opinião sobre Projetos em 
Tramitação, além de ampliar 
o alcance dessas ferramentas. 

referem a proposições aprova-
das pelo Parlamento, tais como 
o Projeto de Lei (PL) 2.856/15, 
dos deputados Fred Costa 
(PEN) e Noraldino Júnior (PSC), 
que trata das penalidades apli-
cáveis aos que praticam maus- 
-tratos contra animais, e o PL 
1.504/15, do governador, que 
instituiu em Minas o piso sala-
rial nacional do magistério.

Outros debates aborda-
ram questões que nem chega-
ram a ser votadas no Plenário, 
mas despertaram intenso en-
gajamento. Um dos principais 
exemplos foi a polêmica em 

Num estado com 853 municí-
pios, alguns tão distantes de 
Belo Horizonte quanto Salto 
da Divisa (a 827 quilômetros), 
uma das ferramentas da As-
sembleia para se aproximar 
dos cidadãos é a internet, es-
pecialmente as redes sociais. 
A ALMG está presente em 
várias delas, como Facebook, 
Twitter, Instagram e YouTube. 
A ideia é transformar quilô-
metros em alguns cliques.

Quem acessa as páginas 
e os perfis da Assembleia po-
de, além de se informar sobre 
o que ocorre no Parlamento 
mineiro, participar do proces-
so legislativo, dando sua opi-
nião sobre projetos de lei ou 
acompanhando as reuniões 
parlamentares. Pode, ainda, 
assistir a vídeos produzidos 
pela TV Assembleia ou mes-
mo inscrever-se em cursos da 
Escola do Legislativo.

No Facebook, dois posts 
diários publicados no perfil 
da ALMG tratam, entre ou-
tros assuntos, de campanhas 
educativas, dicas, serviços, 
agenda cultural, divulgação 
de leis, informações sobre o 
Poder Legislativo e homena-
gens. Eles também questio-
nam o leitor sobre sua opi-
nião a respeito dos projetos 
em tramitação.

Muitas discussões que 
têm repercussão na internet se 
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ACONTECE HOJE
10h30

• Comissão de Indicação de Rodrigo de Melo Teixeira para Presidente da 
Feam (Plenarinho IV) – eleger presidente e vice

• Comissão de Veto Parcial à Proposição de Lei nº 23.402/17 (Plenarinho IV) 
– eleger presidente e vice

• Comissão de Veto Total à Proposição de Lei nº 23.330/16 (Plenarinho IV) 
– eleger presidente e vice 

• Comissão de Veto Total à Proposição de Lei nº 23.331/16 (Plenarinho IV) 
– eleger presidente e vice 

• Comissão de Veto Total à Proposição de Lei nº 23.394/17 (Plenarinho IV) 
– eleger presidente e vice

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)

Apreciação de requerimentos na 1ª fase da ordem do dia. Não há proposições a serem analisadas na 2ª fase.

TV ASSEMBLEIA
 0h Palestra (continuação) – Direitos da mulher e direitos 

humanos, com Marlise Matos 
 1h Panorama – O início do governo Trump
 1h30 Comissões de Participação Popular e de Fiscalização 

Financeira e Orçamentária (7/11) – Debater o Plano 
Plurianual de Ação Governamental para o exercício 2017

 4h Pensando em Minas – A modernidade no discurso político: o 
governo JK em Minas 

 6h TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 4: Transporte não 
motorizado

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Memória e Poder – Político e engenheiro Octávio Elísio Alves de 
Brito

	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama – Cinema mineiro em destaque
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo)
 12h Assembleia Debate – Crise na segurança pública 

 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 4: Transporte não 

motorizado
 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: 

Memória e Poder – Político e engenheiro Octávio Elísio Alves de 
Brito

 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Cinema mineiro em destaque
 20h Comissão de Transporte (29/11) – Preços praticados por 

centros de formação de condutores
 21h15 Minas é Muitas – Itajubá 
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político 
 23h Plenário (reprise)

•	programação	sujeita	a	alterações
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Teatro passa por obras de modernização

Parte elétrica do Teatro da ALMG será toda renovada

Ricardo Barbosa / Arquivo ALMG
O Teatro da Assembleia Le-
gislativa ganhará novo siste-
ma de iluminação cênica, ar-
-condicionado no palco e um 
telão adicional. Para tornar 
possível a modernização do 
espaço, a programação cul-
tural está suspensa até o final 
de março.

O sistema que controla a 
iluminação passará a ser di-
gital. As lâmpadas da plateia 
e da área de entrada e saída 
do público serão substituídas 
por LEDs, mais econômicos e 
mais duráveis. Novos refleto-
res vão permitir que o técnico 
escolha e alterne a coloração 
das luzes no palco, sem o uso 
de filtros. Além disso, serão 

instalados novo cabeamento 
elétrico, novos plugs e to-
madas no padrão brasileiro. 
“Teremos uma parte elétrica 
mais moderna, econômica, 
funcional e segura”, afirma a 
coordenadora do Espaço Po-
lítico-Cultural Gustavo Capa-
nema, Carla Godoy.

A modernização do Te-
atro favorece não apenas as 
apresentações culturais, mas 
também a realização de reu-
niões administrativas e de co-
missões da Assembleia, uma 
vez que o espaço é utilizado 
para audiências públicas e 
outras reuniões. 

A instalação de um telão 
adicional na frente do palco 

CULTURA

vai permitir a exibição de ví-
deo institucional com infor-
mações acerca de saídas de 

emergência e da proibição de 
fumo, exigências da legislação 
que regulamenta os teatros.


