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Com debates acalorados, tem início
etapa estadual do Parlamento Jovem

Mariana Tito levou mais de 
cinco horas de viagem entre 
São Sebastião do Paraíso (Sul) 
e Belo Horizonte, a caminho 
da Assembleia, onde começou 
ontem a etapa estadual do 
Parlamento Jovem de Minas 
(PJ Minas) 2018, que comple-
ta agora 15 anos. Mariana é 
um dos 120 estudantes de 
diferentes partes do Estado 
que vieram participar da eta-
pa final deste evento, inicia-
do ainda em fevereiro. 

Eles representam 16 po-
los regionais, que engloba-
ram 81 municípios. Durante 
todos esses meses, os jovens 
discutiram questões relacio-
nadas ao tema do ano, “Vio-
lência contra a mulher”, e fi-
zeram propostas de políticas 
públicas para enfrentar o pro-
blema. Cada polo fez um do-
cumento com as suas suges-
tões e tudo será apreciado e 
votado até sexta-feira (21).

O assunto levantou polê-
micas e discussões acaloradas. 
Em um primeiro momento, 
muitos estudantes torceram o 
nariz para o assunto, dizendo 
que nada mais havia para ser 
discutido, uma vez que já exis-
te a Lei Maria da Penha (Lei 
Federal 11.340, de 2006), que 
trata do feminicídio. Ao se ini-
ciarem as discussões, porém, 
eles perceberam que o tema 
ainda tem muitos aspectos a 
serem debatidos.

Alguns aspectos estão re-
lacionados às peculiaridades 
das lutas das mulheres trans-
sexuais e das mulheres negras. 
Ambas foram levadas para de-
bate no Polo Triângulo Mineiro 
pela estudante Alice Silva, 17 
anos. Em um primeiro momen-
to, segundo ela, havia uma ne-
gação, algumas pessoas diziam 
que violência é sempre igual 
e tem que ser combatida sem 
diferenciação de gênero. “Mas 
não é”, afirma, taxativa.

Para Alice, a violência 
contra a mulher é diferente 
de outras violências e tem 
que ser tratada assim. E o 
mesmo se aplica às violên-
cias sofridas por mulheres 
transsexuais e/ou negras. 
Ela conta que tentou aprovar 
uma proposta no polo volta-
da para as mulheres transse-
xuais, mas não conseguiu a 
aprovação para trazê-la até a 
votação final.

“Não me sinto frustrada, 
estou feliz por estar aqui de 
novo”, diz ela, que participou 
do PJ Minas em 2017. Para a 
plenária final, Alice tem boas 
expectativas. “Se aprovarem 
as propostas que trouxemos 
e elas virarem lei, estaremos 
construindo uma sociedade 
melhor”, diz a jovem.

O documento final apro-
vado no PJ Minas é sistema-
tizado pela Consultoria da 
ALMG e enviado em forma de 
propostas para a Comissão de 
Participação Popular. Ali, po-
dem se transformar em proje-
tos de lei e seguir a tramitação 
da Casa ou resultar em ofícios 
e recomendações para os Po-
deres Executivo e Judiciário.

Vivência – Na tarde de ontem, 
Mariana, Alice e outros 118 jo-
vens participaram de uma ofici-
na de vivências com o objetivo 
de integrar a todos. Baseado 
em técnicas teatrais, o trabalho 
buscou desinibir e aproximar 
os participantes, além de co-
locar em foco os temas pos-
síveis para o próximo ano do 
projeto: “Jovem no mercado 
de trabalho”; “Preconceito 
racial”; “Bullying e cyber-
bullying”; e “Liberdade de 
expressão”. Hoje, os partici-

pantes votarão no assunto que 
guiará as discussões em 2019.
Regionalização – Ao comple-
tar 15 anos, o PJ Minas con-
solidou seu formato regional 
de trabalho. Inicialmente, o 
projeto alcançava apenas jo-
vens de Belo Horizonte e, a 
partir de 2010, iniciou-se uma 
interiorização. Desde 2014, os 
municípios começaram a se 
organizar em polos para que 
fosse possível abarcar mais 
cidades. Em 2018, esses polos 
ganharam mais autonomia.

PJ na minha vida resgata história
Uma parte importante da 
etapa final do PJ Minas 2018 é 
a exposição PJ na minha vida, 
fruto dos 15 anos do evento. 
A mostra ficará aberta ao pú-
blico no Espaço Democrático 
José Aparecido de Oliveira 
até esta sexta-feira (21).

Composta por objetos 
coletados pelos coordena-
dores dos polos regionais, a 
exposição traz muito apren-
dizado e memória em forma 
de fotos, reportagens, dese-
nhos, poesias, recortes de 
jornais, materiais de campa-
nhas anteriores, placas e ob-

jetos usados nas votações das 
etapas regionais e estaduais, 
além de camisetas e cartões 
com recados escritos a mão 
por estudantes. A história 
do projeto da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG) também está sendo 
contada em murais com tex-
tos de Kênia Freire, Clair Câm-
para e Simone Avelar.

A coordenadora da cidade 
de Poços de Caldas (Polo 
Sudoeste), Taís Aparecida 
Ferreira, relata que a sen-
sação que se tem visitando 
a exposição é “mágica”. “Fi-

camos com uma sensação 
muito boa de nostalgia. Já 
participamos há dez anos 
do PJ Minas e nossa história 
dentro do projeto é muito 
positiva. Há 15 anos essa ini-
ciativa transforma os jovens 
de todo o Estado. Para nós 
é muito emocionante”, con-
ta. Taís Ferreira também se 
disse honrada por participar 
da iniciativa. “Só neste ano 
tivemos 13 escolas partici-
pando. Nunca tivemos um 
interesse tão grande e um 
tema que nos mobilizasse 
tanto. Foi ótimo”, emendou.

Os jovens participam da oficina de vivências  de integração do grupo

Daniel Protzner
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Relatório do fórum População em 
Situação de Rua está na Assembleia

Membros do comitê de re-
presentação do fórum técni-
co Plano Estadual da Política 
para a População em Situa-
ção de Rua entregaram on-
tem à Assembleia de Minas o 
relatório final do evento.

Com 144 propostas e 15 
sugestões de desdobramen-
tos, o relatório foi protocola-
do na ALMG na presença dos 
deputados Rogério Correia, 
1º-secretário da Assembleia, 
e André Quintão, ambos do 
PT e autores do requerimen-
to para a realização do fórum.

“Quando discutimos po-
líticas públicas para a popu-
lação de rua, conseguimos 
mostrar que aqueles que 
vivem debaixo de marquises 
ou em abrigos não foram 
esquecidos”, pontuou Da-
niel Santos da Cruz, do Mo-
vimento Nacional PopRua, 
acerca da importância da 
entrega do relatório à As-
sembleia após debates apro-
fundados sobre o assunto.

Quanto aos próximos pas-
sos, o deputado Rogério Cor-
reia anunciou que, uma vez 
protocolado, o relatório deve-
rá ser recebido pela Mesa da 
ALMG, para então ser encami-
nhado às comissões temáticas 
pertinentes ao assunto.

A partir daí, as sugestões 
serão analisadas nas comis-
sões, podendo dar origem a 
projetos de lei ou a encami-
nhamentos de providências e 
ações dirigidos ao governo do 
Estado, ao Ministério Público, 
à Defensoria Pública e a ou-
tros órgãos, conforme o caso.

O relatório teve origem nas 
propostas contidas no docu-
mento final do fórum, que foi 
avaliado pelo comitê de repre-
sentação eleito para monitorar 
os desdobramentos do evento.

Dignidade – O deputado Ro-
gério Correia adiantou que a 
Comissão de Direitos Huma-
nos deverá ter papel de des-
taque na análise do relatório 
e avaliou que políticas para 
a população em situação de 
rua têm importância ainda 
maior na conjuntura atual.

Ele destacou que o Brasil 
vive uma grande crise e que, 
com a recessão atual, a econo-
mia não gira e, portanto, não 
são gerados os empregos ne-
cessários, prejudicando ainda 

mais essa parcela da popula-
ção. “A Assembleia vai cuidar 
de perto dessa questão”, frisou.

O deputado André Quin-
tão acrescentou que o rela-
tório final do fórum contém 
propostas relevantes para 
Minas. “Já temos uma legis-
lação importante, e as ações 
propostas precisam agora 
ser incorporadas ao orça-
mento do Estado para que 
essa população seja tratada 
com dignidade, e não com 
preconceito”, defendeu.

Atendimento deve começar pela moradia
A proposta de realização de 
um fórum sobre o assunto 
resultou da Lei 20.846, de 
2013, que instituiu a Polí-
tica Estadual para a Popu-
lação em Situação de Rua, 
a qual tem, entre suas atri-
buições, elaborar um plano 
estadual voltado para essa 
população.

Justamente com o objeti-
vo de coletar propostas para 
esse plano, o fórum técnico, 
lançado em 2017, foi realiza-
do pela ALMG neste ano, em 
parceria com a Secretaria de 
Estado de Direitos Humanos, 
Participação Social e Cidada-
nia, à qual é vinculado o Co-
mitê PopRua.

“O relatório final man-
tém como maiores bandei-
ras a moradia e o trabalho”, 
resumiu Jéssica Gabriela de 
Souza Isabel, durante a en-
trega do documento.

Integrante do comitê 
vinculado ao Executivo e co-
ordenadora do comitê de re-
presentação do fórum, Jéssi-
ca ainda pontuou que o direi-
to de morar vem em primeiro 
lugar e não passa necessaria-
mente pela propriedade de 
uma casa, mas também por 
outras alternativas de habi-
tação, como o aluguel social.

Segundo ela, além do 
aspecto social, diversas pes-
quisas têm demonstrado, 

inclusive, que seria mais ba-
rato para o Estado auxiliar 
pessoas a terem sua moradia 
individualizada do que inves-
tir em abrigos e albergues.

Jéssica ressaltou, ainda, 
que o comitê de representa-
ção realizou oficinas temáti-
cas para avaliar o documento 
final de propostas do fórum e 
elaborar o relatório final.

Desse relatório, ela tam-
bém destaca intervenções 
que avalia como inovadoras 
e que dependem de ações 
intersetoriais, a exemplo 
do Pós-Alta. De acordo com 
Jéssica, o objetivo é que a 
pessoa em situação de rua 
possa continuar a ser aten-

dida após uma internação 
hospitalar.

Como exemplo, ela men-
ciona a tuberculose, doença 
muito comum nessa parcela 
da população e cujo trata-
mento pós-atendimento 
hospitalar demanda um 
tempo longo e contínuo, 
sendo adversas as condi-
ções das ruas para um resul-
tado efetivo sem o devido 
acompanhamento.

As propostas foram di-
vididas em oito eixos te-
máticos, que são: “Direitos 
humanos e segurança”; “Ci-
dadania”; “Habitação”; “Tra-
balho”; “Assistência”; “Edu-
cação”; “Saúde”; e “Cultura”.

Rogério Correia, André Quintão e representantes do comitê de representação

Guilherme Bergamini
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Audiência lembra luta de Paulo 
Freire pela educação libertadora

Com críticas à grande mídia, 
acusada de não formar o cida-
dão e, pelo contrário, de refor-
çar sua alienação, participan-
tes de audiência da Comissão 
de Educação, Ciência e Tecno-
logia celebraram ontem a 21ª 
Semana Paulo Freire.

O filósofo e pedagogo 
Freire, patrono da educação 
brasileira, foi um dos pensa-
dores da pedagogia crítica. 
Ele pregava uma didática ino-
vadora, que transforma o es-
tudante em protagonista do 
aprendizado, em contraposi-
ção a um processo de educa-
ção massiva. A semana, reali-
zada há mais de duas décadas, 
tem reconhecimento legal em 
Belo Horizonte desde 2007, 
por meio da Lei 9.313.

O deputado Rogério Cor-
reia (PT), que requereu a reu-
nião, reforçou a importância 
do pensamento e da obra de 
Freire em todo o mundo e 
ressaltou sua defesa de uma 
escola que valorize o conhe-
cimento e a vida, e não as 
trevas. “Ele sempre quis in-
serir as pessoas no debate 
político, que não tem que ser 
partidário, de construção da 

sociedade”, salientou. Correia 
defendeu a educação crítica e 
inclusiva como um direito hu-
mano. “Esperançar é juntar-se 
com outros para fazer de outro 
modo”, disse, citando Freire.

O deputado Cristiano Sil-
veira (PT) também ponderou 
que a educação é sempre 
lembrada como solução para 
os problemas da socieda-
de, mas ela deve ser voltada 
para a formação do sujeito, 
de sua consciência crítica. 
“Sempre tivemos a lógica do 
mercado, não da vida. Discu-
tir Paulo Freire é importante 
para pensarmos o modelo de 
educação que queremos para 
o futuro”, destacou.
Emancipação – “Quem liberta 
o oprimido é ele mesmo, a par-
tir da leitura crítica da opres-
são”. A pedagoga do Setor de 
Educação do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST), Matilde Lima, ci-
tou Freire para demonstrar a 
importância de uma “comuni-
cação libertadora”.

“A realidade não vai mu-
dar por acaso. Precisamos 
recriar os meios de comunica-
ção, que nos alienam e tiram a 

capacidade de decidir”, refor-
çou. Ela pontuou que o edu-
cador ousou ter uma prática 
diferente e, por isso, foi perse-
guido e exilado pela ditadura 
militar, mas continuou agindo 
por onde viveu. “A esperança 
também deve nos manter vi-
vos e organizados”, pregou.

O jornalista Wallace San-
tos, do jornal Brasil de Fato, 
trouxe o foco para tipos de 
violência que atingem os ne-
gros, uma marca da escra-
vidão que não foi superada. 
“Uma das violências é a ne-
gação do direito de falar e de 

ser ouvido”, citou, afirmando 
que seu jornal busca dar es-
paço a essa fala e se contra-
por à representação negativa 
dos negros na grande mídia.

O presidente da Comis-
são de Direitos Humanos da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB-MG), William 
Santos, citou críticas de in-
ternautas que negaram a 
existência do Holocausto, em 
postagem feita pela Embai-
xada da Alemanha nas redes 
sociais. “Paulo Freire estava 
certo. A escola tem que fazer 
a formação crítica”, pontuou.

Representantes de MST, OAB e outras entidades participaram da reunião

Flávia Bernardo

HOMENAGEM

Emater atua para reduzir pobreza no campo

Os 70 anos da Empresa de 
Assistência Técnica e Exten-
são Rural do Estado (Emater) 
foram comemorados ontem, 

em Reunião Especial no Ple-
nário. Já no Hall das Bandei-
ras, foi realizada a Feira de 
Agricultura Familiar.

O deputado Rogério Cor-
reia (PT), que solicitou a ho-
menagem, exaltou o trabalho 
da Emater para impulsionar a 
produção agrícola, com espe-
cial atenção à agroecologia e 
à agricultura familiar.

Em Minas, 400 mil agricul-
tores são atendidos pela empre-
sa em 782 municípios. Vídeo da 
empresa apresentado no even-
to mostrou que, em 2018, fo-
ram realizados 1,1 milhão de 
atendimentos e destinados 
R$ 900 milhões de crédito.

O presidente da Emater, 
Glênio Martins, leu mensagem 
do governador Pimentel, elo-
giando a empresa e seus servi-
dores ao longo das sete décadas.

Glênio lamentou o fim do 
Ministério do Desenvolvimen-
to Agrário, afirmando que se 
preocupa com a falta de estra-
tégias nacionais para o desen-
volvimento do setor agrícola. 
Ele também discorreu sobre 
investimentos na empresa nos 
últimos quatro anos, destacan-
do o concurso público que será 
realizado no domingo (23). 

Em mensagem lida pelo 
deputado Cristiano Silvei-
ra (PT), o presidente da As-
sembleia, Adalclever Lopes 
(MDB), reforçou a importân-
cia da empresa e lembrou 
que 70% dos alimentos con-
sumidos no Brasil são originá-
rios da agricultura familiar.

Mariza Flores e Glênio Martins, da Emater, recebem placa dos deputados

Willian Dias
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ACONTECE HOJE

 0h Palestra – Lei eleitoral, reforma política e participação da 
mulher, com Edilene Lobo 

 1h30 Assembleia Notícia 
	 2h	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(11/6) – Discussão sobre opções de tratamento para quem tem 
bexiga neurogênica

 4h Palestra – Legislação eleitoral, com Wladimir Rodrigues 
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Memória e Poder – Ceramista Erli Fantini
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Sala de imprensa – Eleições na televisão
 9h35 Compactos de Comissões
 9h45 Assembleia ao Vivo/Comissões
 12h Tribuna Livre (inédito) – Desafios da educação para o novo 

governo

 13h Horário Eleitoral Gratuito
 13h25 Mundo Político 
 13h55 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Memória e Poder – Ceramista Erli Fantini
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
19h30 Panorama (inédito) – Violência nas escolas
 20h Compactos de Comissões
 20h30 Horário Eleitoral Gratuito
 20h55 Palestra – Conceitos de Estado, governo e políticas públicas, com 

Paula Gabriel Mendes
 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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ORDEM DO DIA

TV ASSEMBLEIA

Das 8 às 18 horas
• Exposição educativa Nós somos o trânsito (Galeria de Arte) – mostra 

do DEER-MG e de parceiros em comemoração da Semana Nacional 
do Trânsito

8 horas
• Parlamento Jovem de Minas 2018 (Escola do Legislativo) – grupos de tra-

balho fazem a votação do tema da edição 2019 
8h30

Parlamento Jovem de Minas 2018 (Auditório José Alencar) – reunião de 
trabalho com os coordenadores do projeto

10 horas
• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho II) – ouvir 

a superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico em 
Minas Gerais (Iphan-MG) a respeito da situação do patrimônio histórico 
do transporte ferroviário no Estado. Requerimento: deputado João Leite

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE) – discu-
tir e votar proposições da comissão

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE) – discu-

tir e votar proposições da comissão
19 horas

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

PL 4.828/17
Do deputado Antônio Jorge. Autoriza o Poder Executivo a conceder 
pensão aos filhos de pessoas com hanseníase. Discussão em 1º turno

PL 5.000/18
Do governador do Estado. Institui as carreiras do Grupo de Ativida-
des de Pesquisa e Ensino em Políticas Públicas do Poder Executivo. 
Discussão em 1º turno

COMISSÕES

Patrimônio ferroviário é tema de reunião
A situação do patrimônio his-
tórico do transporte ferroviá-
rio no Estado está em pauta 
hoje, em audiência pública da 
Comissão Extraordinária Pró-
-Ferrovias Mineiras.

Para falar sobre o tema, a 
comissão convidou a superin-
tendente do Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico 
em Minas Gerais (Iphan-MG), 
Célia Corsino. A reunião será 
às 10 horas, no Plenarinho II. 
O autor do requerimento é o 
presidente da comissão, de-
putado João Leite (PSDB).

Segundo o gabinete do 
parlamentar, a comissão está 
interessada em conhecer as 
condições dos bens patrimo-
niais à disposição do Iphan-MG 
e as iniciativas que estão sendo 
tomadas em prol de sua con-
servação e preservação.

Matéria especial publica-
da no último dia 17, no Portal 
da Assembleia, explica que, 
desde 2007, o Iphan é res-
ponsável pela gestão e guar-
da dos bens móveis e imóveis 
não operacionais provenien-
tes da antiga Rede Ferroviária 

Federal (RFFSA). São edifica-
ções e objetos que deixaram 
de ser utilizados em opera-
ções e serviços inerentes ao 
sistema de transporte.

É atribuição do instituto 
promover o reconhecimento 
daqueles que possuem va-
lor histórico e cultural, para 
assegurar sua proteção, in-
clusive por meio de legisla-
ção específica, em processo 
conhecido como “valoração 
cultural”, conforme explica 
a superintendente do órgão. 
Ela conta que, em princípio, 

os bens eram valorados para 
atender, em geral, demandas 
dos municípios.

A partir de 2015, o Iphan 
em Minas realizou estudo de 
toda a rede para mudar a dinâ-
mica das avaliações, que não 
se pautam mais, predominan-
temente, no interesse eventual 
de gestores municipais.

Após o levantamento, foram 
identificados 1.580 bens imóveis 
em território mineiro, entre os 
quais as estações ferroviárias. 
Até o momento, somente cerca 
de 10% estão protegidos.


