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Preconceito racial será o tema do 
Parlamento Jovem de Minas em 2019

Iphan lista bens ferroviários de Minas 

Clarissa Barçante

Estudantes no momento da votação do tema para o PJ Minas 2019

zes o interesse de um deter-
minado gestor se perdia com 
as mudanças políticas nas 
administrações municipais, 
levando o Iphan a inverter 
a lógica. Passou-se a valorar 
esses bens independente-
mente de solicitações, divul-
gando-os como patrimônio 
nacional para possíveis inte-
ressados em mantê-los.

Célia ainda frisou que o 
processo de valoração é um 
instrumento legal para que 
ocorra a cessão desses bens 
aos municípios.

mente do tombamento, o 
procedimento de valoração 
resulta na declaração de bens 
como sendo patrimônios na-
cionais, podendo posterior-
mente ser tombados, se for 
o caso. A valoração aplica-se, 
exclusivamente, àqueles bens 
da extinta Rede Ferroviária Fe-
deral (RFFSA) e, segundo Célia, 
era um trabalho feito anterior-
mente por solicitação de pre-
feitos interessados no acervo.

Atualmente, o processo é 
outro. Conforme a represen-
tante do instituto, muitas ve-

que anunciou ontem a supe-
rintendente do Iphan em Mi-
nas, Célia Corsino, que parti-
cipou de reunião da Comissão 
Extraordinária Pró-Ferrovias 
Mineiras, a requerimento do 
seu presidente, deputado 
João Leite (PSDB), para falar 
sobre a situação do patrimô-
nio histórico do transporte 
ferroviário no Estado.

Célia explicou que esses 
bens imóveis foram conside-
rados de valor cultural, con-
forme determina a Lei Federal 
11.483, de 2007. Diferente-

Um estudo realizado pelo 
Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional 
(Iphan) ao longo dos últimos 
dois anos estará disponível 
em 15 dias, no site do órgão, 
apontando pelo menos 100 
bens imóveis do patrimônio 
ferroviário mineiro tidos co-
mo de valor cultural.

Em breve, mais cerca de 
60 bens serão incluídos no es-
tudo e deverão merecer aten-
ção para fins de recuperação 
e preservação pelas prefeitu-
ras e possíveis parceiros. Foi o 

lho (GTs). À tarde, eles foram 
divididos entre os grupos, para 
priorizar as propostas que se-
rão votadas hoje, na plenária 
final, com o tema do PJ 2018, 
“Violência contra a mulher”. 

A 15ª edição do PJ Minas 
mobilizou cerca de 2,8 mil es-
tudantes do ensino médio de 
81 municípios mineiros. Foram 
envolvidas 248 escolas, a maio-
ria da rede pública, além de 
149 monitores e 133 coorde-
nadores. Vinte e uma cidades 
participam pela primeira vez 
do projeto, que a cada ano tem 
atraído mais interessados.

anos, percebeu que não pre-
cisava de ninguém falando 
que a cor dela é bonita, pois 
é uma certeza que vem de 
dentro dela.

Outra que defendeu a 
escolha do tema foi a estu-
dante Ana Letícia Fedrigo, de 
Uberaba (Triângulo). Para ela, 
o preconceito é um problema 
que atinge a sociedade brasi-
leira, mas que muitas vezes é 
deixado de lado. 
Coordenadores – Na manhã 
de ontem, os estudantes ele-
geram os coordenadores e os 
relatores dos grupos de traba-

do projeto, iniciado em feve-
reiro. Eles representam 16 
polos regionais, que engloba-
ram 81 municípios.
Preconceito – Antes da vota-
ção, consultores da ALMG fi-
zeram uma breve explanação 
sobre cada uma das opções de 
tema, seguida por um momen-
to de falas e perguntas dos 
estudantes. A estudante Alice 
Silva, de Uberlândia (Triân-
gulo), estava entre os jovens 
que defenderam a escolha do 
tema “Preconceito racial”.

Para ela, é necessário 
combater o preconceito racial, 
com o objetivo de contribuir 
para que as próximas gerações 
sofram menos com o proble-
ma. “A discriminação está no 
nosso cotidiano, nas escolas, 
no mercado de trabalho, na 
faculdade. Não podemos fugir 
desse debate”, destacou.

A estudante Thamires 
Souza dos Santos, de Alfenas 
(Sul de Minas), afirmou que 
votou no tema por ser negra 
e por já ter várias vezes sofri-
do com o preconceito, inclu-
sive de amigos. Ela explicou 
que, quando completou 17 

O “Preconceito racial” será o 
tema da edição 2019 do Par-
lamento Jovem de Minas (PJ 
Minas), projeto de formação 
política realizado pela Assem-
bleia, por meio da Escola do 
Legislativo (ELE), em parceria 
com câmaras municipais.

A votação do tema, que 
ocorreu ontem, contou com 
120 estudantes do ensino 
médio que participam do se-
gundo dia da etapa estadual. 
Com 65 votos e quatro abs-
tenções, o tema foi prioriza-
do. Ainda havia como opções: 
“Jovem no mercado de traba-
lho” (46 votos); e “Bullying, 
cyberbullying e liberdade de 
expressão” (5 votos).

Neste ano, em que o PJ 
Minas completa 15 anos, hou-
ve uma inovação: a votação 
do tema para 2019 foi trans-
mitida ao vivo, por meio da  
página no Facebook, possibi-
litando que todos os jovens 
que participaram do projeto 
pudessem acompanhar.

Os representantes dos 
jovens da edição 2018 estão 
na Capital desde anteontem, 
para participar da etapa final 
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Das 8 às 18 horas
• Exposição educativa Nós somos o trânsito (Galeria de Arte) – Mostra do 

DEER e de parceiros em comemoração da Semana Nacional do Trânsito
8 horas

• Reunião Especial (Plenário) – destinada à plenária final do Parlamento 
Jovem de Minas 2018

9h30
• Parlamento Jovem de Minas 2018 (Plenário) – credenciamento dos jo-

vens participantes para a discussão e a votação das propostas
10 horas 

• Parlamento Jovem de Minas 2018 (Plenário) – discussão e votação das 
propostas do Documento Final da Edição 2018
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TV ASSEMBLEIA

 0h Palestra – Antes do registro: filiação, propaganda e gastos, com 
Jaime Barreiros Neto 

 1h Panorama (reprise) – Violência nas escolas
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Prevenção ao Uso de Crack e Outras Drogas 

(20/6) – Semana Nacional de Prevenção às Drogas
 3h20 Palestra – Influência econômica no funcionamento do Poder 

Legislativo, com Bruno Carazza
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Violência nas escolas
 9h Assembleia ao Vivo – Parlamento Jovem 2018
 12h Memória e Poder – Ceramista Erli Fantini

 13h Horário Eleitoral Gratuito
 13h25 Mundo Político
 14h Assembleia ao Vivo – Parlamento Jovem 2018
 18h Conexão Eleitoral
 18h30 Compactos de Comissões  
 19h Resenha da Semana (inédito)
 19h30 Compactos de Comissões
 20h Segunda Musical (inédito) – Duo Pavan-Ribeiro e o Coro 

Feminino da Escola de Música da Uemg
 20h30 Horário Eleitoral Gratuito
 21h Tribuna Livre – Desafios da educação no novo governo
 22h Resenha da Semana  
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça – Alienação parental
 23h30 Zás (inédito) – Grupo Njira

• programação sujeita a alterações

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

SALA DE IMPRENSA
Nesta semana, a discussão é sobre a cobertura das eleições nos veículos impressos. Os partici-
pantes fazem uma análise das capas de revistas, do posicionamento editorial das publicações e 
também da abordagem de temas ligados às eleições nos jornais populares. Sábado, às 17h30; 
domingo, às 18 horas.

TRIBUNA LIVRE
No Tribuna Livre, especialistas analisam os principais desafios para quem vencer as eleições e 
assumir mandato em 2019. Neste programa, o tema é educação. O Ministério da Educação fez 
um “raio X” do ensino básico e concluiu que nenhum estado brasileiro, inclusive Minas Gerais, 
atingiu a meta do índice de desenvolvimento da educação básica. Uma realidade que aguarda 
o novo governador e os novos deputados eleitos em nosso Estado. Sábado, às 21 horas; do-
mingo, às 13 horas.

PANORAMA
Especialistas apontam aspectos positivos e desafios do Sistema Único de Saúde, implantado 
no Brasil há 30 anos. No programa, as convidadas discutem a eficiência do funcionamento 
do SUS, os gargalos, o gerenciamento e a descentralização dos recursos, além das possibi-
lidades de avanços e retrocessos do sistema no contexto das eleições de 2018. Sábado, às 
7 e às 16 horas.


