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Documento sobre violência contra
mulher é entregue na plenária final

Com a aprovação de seis das 
12 propostas priorizadas para 
a plenária final e a inclusão de 
outras novas seis sugestões, foi 
encerrado na tarde de sexta- 
-feira (21), a 15ª edição do Par-
lamento Jovem de Minas (PJ 
Minas) 2018. As 12 propostas 
compõem o documento final 
do encontro e foram entregues 
à gerente-geral da Escola do 
Legislativo da Assembleia de 
Minas, Ruth Schmitz, que as 
encaminhará para a Comissão 
de Participação Popular.

O PJ Minas deste ano 
teve a participação de jovens 
de 81 municípios, inseridos 
nos 16 polos regionais. O 
tema abordado pelos alunos 
do ensino médio foi a violên-
cia contra a mulher.

Dentre as propostas que 
surgiram na plenária, uma que 
se destacou foi a de disponibi-
lizar delegacias móveis espe-
cializadas em violência contra 
a mulher para os municípios 

que não dispõem desse órgão. 
Também foi sugerido pedir 
providências para que a Secre-
taria de Estado de Segurança 
Pública garanta que mulheres 
trans e travestis cumpram pe-
nas em presídios femininos, ao 
invés das unidades masculinas, 
para evitar a violência a que 
geralmente são submetidas.

Pela manhã, a proposta 
aprovada com mais destaque 
foi a implantação no Estado 
do Código Lilás no protocolo 
de atendimento a vítimas de 
violência em toda a rede de 
saúde e segurança, permi-
tindo que a mulher faça seu 
relato apenas uma vez e que 
ele seja replicado pela rede 
de saúde e segurança sem 
que ela precise repeti-lo.

Ainda sobre violência do-
méstica, também foi aprova-
da a criação de rede de abri-
gos para mulheres vítimas de 
violência e seus dependen-
tes, para promover proteção, 

apoio psicológico, assessoria 
jurídica e qualificação e auto-
nomia financeira.

Os jovens também suge-
rem aprovação da Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 16/15, que assegura a 
participação de, pelo menos, 

uma mulher na composição 
da Mesa da Assembleia. Pro-
põe, ainda, a criação do pro-
grama Parada Segura, que 
permite o desembarque de 
mulheres em locais fora do 
ponto do ônibus, a partir 
das 20h30.

Participantes do PJ Minas 2018 ao final do evento

Estudantes exaltam aprendizado com o encontro
O estudante do 3º ano Hugo 
Moreira Beire, 17 anos, de 
Juiz de Fora (Polo Zona da 
Mata) afirmou que a expe-
riência vivida no PJ Minas foi 
gratificante. Disse que por 
meio das discussões conhe-
ceu melhor sua região e o 
trabalho da Câmara Munici-
pal. “Todo mundo entendeu 
que mulher sofre sim e que 
merece respeito.”

Iara Boaventura, 18 anos, 
de Pará de Minas (Polo Oes-
te) ressaltou o aprendizado 
possibilitado por sua partici-
pação no PJ. “Eu não era mui-
to fã de política, mas hoje sou 
diferente e coloco a política 
em primeiro lugar.”

Vindo de Pains (Polo Oes-
te), Daniel Ferreira, 15 anos, alu-
no do 1º ano, diz que melhorou 

até sua relação interpessoal. 
“Ano passado era até machista; 
o PJ me ajudou a compreender 
melhor a situação que as mu-
lheres enfrentam, ampliou a 
minha visão de mundo.
Vejam as propostas aprovadas:

• Subtema 1: “Violência 
doméstica e familiar”

Implantação do Código Lilás 
no protocolo de atendimento 
a vítimas de violência contra a 
mulher, em toda a rede de saú-
de e segurança do Estado.

Criação de rede de abri-
gos para mulheres vítimas de 
violência doméstica e familiar 
e seus dependentes.

• Subtema 2: “Violência nos 
espaços institucionais de poder”

Aprovação da PEC 16/15, 
para garantir a participação 
feminina na Mesa da ALMG. 

Manifestação ao Congresso 
nacional com pedido de revo-
gação do parágrafo 5º do arti-
go 10 da Lei 9.263, que trata 
do planejamento familiar.

Implantação do Projeto 
Luzia, que prevê instalação 
de postes em todos os locais 
de baixa luminosidade.

Disponibilização de dele-
gacias móveis especializadas 
em violência contra a mulher, 
em municípios que não con-
tam com órgão semelhante.

Criação, facultativa, de 
comissão em empresas públi-
cas ou privadas para promo-
ver atividades sobre violên-
cia contra mulher e criação 
de ouvidorias para facilitar a 
prova contra assédios.

Pedido de providências à 
Secretaria de Estado de Segu-

rança Pública para que mulhe-
res trans e travestis cumpram 
penas em presídios femininos.

• Subtema 3: “Violência e 
assédio sexual”

Ampliação de campanhas 
publicitárias sobre violência 
contra a mulher e para des-
mistificar o padrão de perfei-
ção difundido na sociedade.

Implantação do Parada 
Segura nos transportes cole-
tivos do Estado.

Ampliação dos bancos de 
custódia de DNA nos hospi-
tais que executam exame de 
corpo de delito.

Divulgação da platafor-
ma “Chega de fiu-fiu”, da or-
ganização não governamen-
tal Feminista Think Olga, que 
monitora e divulga lugares 
com relatos de assédio.

Daniel Protzner
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 0h Zás – Grupo Njira
 0h30 Compactos de comissões
	 1h	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(22/5/2018) – debate as atividades da Apasita de Itabira
 2h30 Comissão de Segurança Pública (24/5/2018) – debate a 

atuação do Gaeco em Uberlândia
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Sala de Imprensa – Eleições no jornalismo impresso
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Alienação parental
 9h Tribuna Livre – desafios na educação no novo governo
 10h Panorama – 30 anos do SUS
 11h Zás – Grupo Njira
 11h30 Segunda Musical – Duo Pavan-Ribeiro e coro feminino da Escola 

de Música da Uemg 1
 2h Memória e Poder – poeta e escritora Adélia Prado
 13h Horário Eleitoral Gratuito
 13h25 Geração – Eleições 2018: os jovens e a violência

 14h Comissão de Desenvolvimento Econômico (29/5/2018) – 
debate a regulamentação dos jogos de aposta em dinheiro

 15h30 Comissão de Transportes (15/5/2018) – discute segurança 
nas estradas

 17h Panorama – 30 anos do SUS
 18h Sala de Imprensa – Eleições no jornalismo impresso
18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
19h30 Via Justiça – Alienação Parental
 20h Segunda Musical – Duo Pavan-Ribeiro e coro feminino da Escola 

de Música da Uemg 
20h30 Horário Eleitoral Gratuito
 20h55 Palestra – Antes do registro: filiação, propaganda e gastos, com 

Jaime Barreiros Neto 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Tribuna Livre – desafios na educação no novo governo

•	programação	sujeita	a	alterações
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TV ASSEMBLEIA

Segunda-feira (24/9)
Das 8 às 18 horas

• Mostra coletiva Contrastes, de Joaribe e André Loyolla (Galeria de Arte)
20 horas

• Segunda Musical (Teatro) – recital de Eliseth Gomes (soprano) e Fred Na-
talino (piano)

Terça-feira (25/9)
Das 8 às 18 horas

• Mostra coletiva Contrastes, de Joaribe e André Loyolla (Galeria de Arte)
8h30 

• Visita Orientada (ALMG) – alunos do 5º ano do Instituto Educacional Pau-
lo Freire, de Contagem 

10 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presença 

de convidados, a proibição de os policiais militares estacionarem seus 
veículos particulares nas unidades da PMMG, caso tenham propaganda 
eleitoral afixada

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visita Orientada (ALMG) – alunos do 5º ano do Colégio São José, de Belo 

Horizonte
14h15 

• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho II)
14h30

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho I)
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II)

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 (26/9)
Das 8 às 18 horas

• Mostra coletiva Contrastes, de Joaribe e André Loyolla (Galeria de Arte)
9 horas

• Visita Orientada (ALMG) – alunos do 2º ano do Ensino Médio do Instituto 
Federal de Minas Gerais, de Ponte Nova

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 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)

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)
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

Quinta-feira (27/9)
Das 8 às 18 horas

• Mostra coletiva Contrastes, de Joaribe e André Loyolla (Galeria de Arte)
9 horas

• Visita Orientada (ALMG) – alunos do 2º ano do Ensino Médio do Colégio 
São Judas Tadeu, de Belo Horizonte

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE)
• Visita Orientada (ALMG) – universitários da Faculdade Pitágoras de Betim

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

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

19 horas
• Zás (Teatro) – Kradyn Junior, com o show 25 anos de mágica

Sexta-feira (28/9)
Das 8 às 18 horas

• Mostra coletiva Contrastes, de Joaribe e André Loyolla (Galeria de Arte)


