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Etapa estadual do Parlamento Jovem
acontece nesta semana na Assembleia

A edição 2018 do Parlamen-
to Jovem de Minas (PJ Mi-
nas) está chegando ao seu fi-
nal. A partir desta quarta-fei-
ra (19), cerca de 120 jovens, 
representando todas as re-
giões do Estado, chegam à 
Assembleia de Minas para a 
realização da etapa estadual 
2018 do projeto. Esse é um 
dos eventos previstos para a 
semana de 17 a 21 de setem-
bro no Legislativo mineiro.

Ao longo de um ano, cer-
ca de 2,8 mil estudantes do 
ensino médio de 81 muni-
cípios se debruçaram sobre 
o tema “Violência contra a 
mulher”, participaram de ofi-
cinas, ouviram depoimentos, 
foram às ruas para conversar 
com a população e esmiuça-
ram a Lei Maria da Penha.

Na etapa estadual, eles 
participarão de atividades, ana-
lisarão e votarão as propostas 
que foram levantadas nas eta-
pas anteriores e que, na opinião 
deles, devem ser priorizadas 
para combater esse problema.

O resultado do processo 
se dará na sexta (21), quando 
as propostas, aprovadas na 

plenária final, serão reunidas 
num documento a ser enca-
minhado à Comissão de Par-
ticipação Popular. 

O PJ Minas é uma iniciativa 
de educação para a cidadania 
da ALMG, por meio da Escola 
do Legislativo (ELE), em parce-
ria com câmaras municipais. 
Trânsito – Em comemoração 
da Semana Nacional do Trân-
sito, serão promovidas ativida-
des entre hoje e sexta (21) pelo 

Departamento de Edificações 
e Estradas de Rodagem de 
Minas Gerais (DEER/MG), em 
parceria com outros órgãos. 

Na semana, a Galeria 
de Arte recebe a exposição 
Nós somos o trânsito. Ama-
nhã, estão previstas ações 
educativas no Hall das Ban-
deiras, entre 9 e 17 horas. 
Serão fotos, banners, ilus-
trações, equipamentos e 
divulgação de serviços de-

senvolvidos em prol de um 
trânsito mais seguro.

Na quarta-feira (19), o Es-
paço Democrático José Apa-
recido de Oliveira recebe a 
Feira da Agricultura Familiar, 
das 8 às 18 horas, realizada 
pela Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do 
Estado (Emater), que está 
completando 70 anos e será 
celebrada em Reunião Espe-
cial, às 10 horas, no Plenário.

Oficina do PJ Minas 2018 em Betim, com discussão de propostas

Willian Dias

Segurança Pública visita Apac de Sete Lagoas
Amanhã, dia 18, às 9h45, a Co-
missão de Segurança Pública 
visita a Associação de Proteção 
e Assistência ao Condenado 
(Apac) de Sete Lagoas (Região 
Metropolitana de Belo Hori-
zonte) para obter informações 
sobre as saídas do interno 
Marcos Valério Souza, publici-
tário envolvido no escândalo 
do Mensalão. Os deputados 
querem saber se há autoriza-
ção prévia, a motivação das 
saídas e as datas e os horários.

Às 14h30, no Auditório, 
a Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Defi-
ciência realiza audiência para 

celebrar o Dia Nacional das 
Pessoas com Deficiência, co-
memorado em 21 de setem-
bro. Os deputados também 
pretendem debater os efei-
tos da Lei Federal 13.146, de 
2015, que instituiu o Estatuto 
da Pessoa Com Deficiência.

No mesmo horário, no 
Plenarinho III, a Comissão 
de Segurança Pública vai de-
bater a proibição de policiais 
militares estacionarem seus 
veículos particulares nas uni-
dades da Polícia Militar de 
Minas Gerais (PMMG), caso 
exponham propaganda elei-
toral. O corregedor da PM, 

coronel Emerson Mozzer, foi 
convocado a participar.
Quarta-feira (19) – Às 14h30, 
no Plenarinho IV, audiência 
pública da Comissão de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia vai 
debater o legado do educa-
dor, pedagogo e filósofo brasi-
leiro Paulo Freire, falecido em 
1997. Um dos expoentes do 
movimento intitulado peda-
gogia crítica, Paulo Freire pro-
pôs uma didática inovadora, 
na qual o estudante se trans-
forma no protagonista do 
processo, em contraposição à 
educação massiva, considera-
da alienante pelo pedagogo.

Às 15 horas, o Parlamen-
to Jovem de Minas 2018 entra 
na sua reta final, no Espaço 
Democrático. Até sexta-feira 
(21), cerca de 120 jovens, 
representantes de todas as 
regiões do Estado, chegam 
à Assembleia para a reali-
zação da etapa estadual do 
PJ Minas. Eles participarão 
de uma série de atividades, 
analisarão e votarão as pro-
postas que foram levantadas 
nas etapas anteriores e que, 
na opinião deles, devem ser 
priorizadas para combater 
a violência contra a mulher, 
tema deste ano.
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 0h Zás – Foka Senna
 0h30 Comissão de Participação Popular (16/7/2018) – discute o 

projeto de lei federal que flexibiliza as regras dos agrotóxicos
 3h50 Comissão de Defesa do Consumidor (13/6/2018) – debate 

sobre rescisão de contrato entre Cemig e Caixa
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Sala de Imprensa – Eleições na televisão
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – 15 anos do Código Civil
 9h Memória e Poder – Renée France de Carvalho
 10h Comissão Extraordinária das Mulheres (9/7/2018) – discute 

a representação das mulheres na mídia
 13h Horário Eleitoral Gratuito
13h25 Geração – Parlamento Jovem

 14h Comissão de Meio Ambiente (22/8/2018) – debate o impacto 
da mineração nos Parques do Rola-Moça e da Baleia

17h40 Compactos de comissões
 18h Sala de Imprensa – Eleições na televisão
18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
19h30 Memória e Poder – Renée France de Carvalho
20h30 Horário Eleitoral Gratuito
20h55 Palestra – Políticas públicas de combate à corrupção, com 

Cristiana Fortini
 22h Assembleia Notícia
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Tribuna Livre – Segurança: desafios do novo governo

• programação sujeita a alterações
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TV ASSEMBLEIA

Segunda-feira (17/9)
Das 8 às 18 horas

• Exposição educativa Nós somos o trânsito (Galeria de Arte) – Mostra do 
DEER e parceiros em comemoração da Semana Nacional do Trânsito

20 horas
• Segunda Musical (Teatro) – Recital da Universidade Federal de São João del-

-Rei, com Renata Vanucci (canto) e Guilherme Vincens; e Carole Ott (sopra-
no) e Tadeu Coelho (flauta), na 2ª parte

Terça-feira (18/9)
Das 8 às 18 horas

• Exposição educativa Nós somos o trânsito (Galeria de Arte)
8 horas 

Ação educativa pela Semana Nacional do Trânsito (Edjao) – apresentações, 
atividades para crianças e simulação de acidente e resgate de vítima

9h45
• Comissão de Segurança Pública (Apac de Sete Lagoas) – visita para obter infor-

mações sobre saídas do interno Marcos Valério
10 horas

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho I)
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II)
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Auditório) 

– debater os direitos da pessoa com deficiência, conforme a Lei Federal 
13.146, de 2015, nas comemorações do seu Dia Nacional

14h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – debater a proibição 

de policiais estacionarem veículos particulares nas unidades da PMMG 
com propaganda eleitoral afixada

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)

16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II)
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Plenarinho IV)
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)

Quarta-feira (19/9)
Das 8 às 18 horas

• Exposição educativa Nós somos o trânsito (Galeria de Arte) 
8 horas

• Feira da Agricultura Familiar da Emater (Hall das Bandeiras) 
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE)
10 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
• Comissão de Saúde (Plenarinho III)

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho I)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – debater a 

contribuição do educador Paulo Freire para a educação
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
• Comissão de Redação (Plenarinho III)
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE)
• PJ Minas 2018 (Edjao) – credenciamento para oficina de vivências temáticas

15h30
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-

narinho IV)
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II)

16 horas
• PJ Minas 2018 (Edjao) – abertura da exposição 15 anos do PJ Minas
• Reunião Especial (Plenário) – destinada a homenagear a Emater pelos 

70 anos de fundação
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

16h30
• PJ Minas 2018 (Edjao) – oficina de vivências temáticas

Quinta-feira (20/9)
Das 8 às 18 horas

• Exposição educativa Nós somos o trânsito (Galeria de Arte) 
8 horas

• PJ Minas 2018 (Escola do Legislativo) – grupos de trabalho fazem a vota-
ção do tema da Edição 2019 

8h30
Parlamento Jovem de Minas 2018 (Auditório José Alencar Gomes da Silva) 

– reunião de trabalho com os coordenadores do projeto
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE)
19 horas

• Zás (Teatro) – show Ao seu dispor, com Cliver Honorato e banda

Sexta-feira (31/8)
Das 8 às 18 horas

• Exposição educativa Nós somos o trânsito (Galeria de Arte)
8 horas

• Reunião Especial (Plenário) – plenária final do PJ Minas 2018
9h30

• PJ Minas 2018 (Plenário) – credenciamento dos jovens participantes para 
a discussão e votação das propostas

10 horas 
• PJ Minas 2018 (Plenário) – discussão e votação das propostas do Docu-

mento Final da Edição 2018.


