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Violência contra mulher é o tema
que marca os 15 anos do PJ Minas

Quando o Parlamento Jovem foi realiza-
do pela primeira vez, em 2004, eram ape-
nas os estudantes de seis escolas públicas 
de Belo Horizonte. Em 2018, participam 
do programa  centenas de escolas, de 81 
cidades mineiras. O projeto cresceu e ex-
pandiu seu alcance sem perder o foco da 
formação política e cidadã, fortalecendo
se como uma das iniciativas de práticas 
participativas mais exitosas da Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Ao chegar a sua 15ª edição, o Parla-
mento Jovem de Minas mobiliza mais de 
2.800 estudantes e se consolida também 
como um instrumento de interação en-
tre as câmaras municipais mineiras e a 
população. Para a gerente geral da Esco-
la do Legislativo, Ruth Schmitz, o sucesso 
do PJ Minas é a confirmação do quanto é 
possível avançar quando se trabalha de 
forma coletiva. 

O projeto nasceu no Legislativo mi-
neiro, no âmbito do programa Educação 
para a Cidadania, foi efetivado com a par-
ceria da PUC Minas e vem sendo amplia-
do, ano após ano, com o envolvimento 
cada vez maior dos municípios e de seus  
professores, monitores, vereadores e ser-
vidores das câmaras. Toda a dinâmica é 
estabelecida de modo a garantir que os 
jovens sejam os atores principais, do iní-
cio ao fim do processo, respeitandose as 
realidades municipais e regionais.

Desde 2014, além da etapa muni-
cipal e da estadual, há também a eta-
pa regional, hoje realizada em 16 polos, 
o que consolida o modelo de trabalho 
em rede. As mídias sociais deram o im-
pulso necessário para integrar os parti-
cipantes de todo o Estado e divulgar as 
várias atividades desenvolvidas ao lon-
go do ano. (mais informações sobre o PJ 

nas redes sociais, na página 6)
Segundo Ruth Schmitz, as etapas 

municipal e regional são fundamentais 
para que, na estadual, seja possível rea-
lizar “uma verdadeira aula de cidadania 
e de comprometimento com as questões 
públicas, no Plenário da Assembleia”. E 
essa aula é dada pelos próprios jovens, 
que se encontram na sede do Legislativo  
para consolidar propostas de todo o Es-
tado enviadas pelos polos regionais, so-
bre os problemas levantados na temáti-
ca escolhida.

O assunto que os jovens escolhe-
ram neste ano foi a violência contra a 
mulher. “A Assembleia de Minas, arti-
culadora dessas interações, tem a cer-
teza de que a etapa estadual aqui reali-
zada é o coroamento do que é feito nos 
municípios e nos polos regionais”, con-
clui Ruth.

Memórias saem das caixas e viram exposição
A trajetória do Parlamento Jovem 

de Minas, ao longo desses 15 anos, 
além de muito aprendizado e memórias 
afetivas, gerou inúmeros registros físi-
cos e virtuais.

Nos últimos meses, os participan-
tes foram convidados a resgatar fotos, 
vídeos, áudios, cartazes, camisetas e 

tudo mais que tenha sido guardado 
das várias edições do PJ, para mon-
tar uma exposição. A mostra se cha-
ma “PJ na minha vida”, mesmo título 
de uma campanha que foi lançada no 
Facebook e que estimula os jovens a 
contarem suas experiências pessoais 
com o projeto.

Ela foi organizada pela equipe da 
Assembleia e ficará aberta, no Espaço 
Democrático José Aparecido de Oliveira 
(andar térreo do Palácio Inconfidência), 
desta quarta (19) até sexta  feira (21). 
Será outra oportunidade para os par-
ticipantes conhecerem um pouco mais 
sobre a história do Parlamento Jovem.

Participantes do PJ Minas de 2017 em foto oficial no Hall das Bandeiras



2 • quartafeira – Assembleia Informa 19 de setembro de 2018

Coordenações regionais permitem
expansão para outros municípios

A criação dos polos regionais foi um 
marco na expansão do Parlamento Jo-
vem de Minas. Segundo uma das coor-
denadoras estaduais, Leandra Oliveira, 
da Escola do Legislativo, a ideia surgiu 
da necessidade de ampliar o número 
de câmaras municipais participantes. E 
começou a ser colocada em prática em 
2014, com alguns municípios trabalhan-
do regionalmente. 

Os polos regionais possibilitaram 
também uma participação que se mos-
trou mais qualificada e despertou o in-
teresse de outras cidades. “O nosso fo-
co é uma participação de 100% dos mu-
nicípios. O modelo atual, aprovado pe-
los nossos parceiros, foi pensado para 
viabilizar a participação de todos”, ex-
plicou Leandra.
Desafio – Uma grande responsabilidade 
e desafio. Foi dessa forma que a coor-
denadora do Parlamento Jovem em Ita-
marandiba (Jequitinhonha), Bethânia 
Salermo, encarou a transformação do 
município em polo regional. Segundo 
ela, o Parlamento Jovem teve início na 
cidade em 2015, com o tema “Seguran-

ça pública e direitos humanos”. “Desde 
então, faço parte, como coordenadora 
do meu município. Este ano, nos torna-
mos polo regional”, comemorou.

Bethânia explica que a diferença en-
tre uma coordenadoria municipal e uma 
regional é grande. “Além de ter que dar 
andamento ao projeto no meu municí-
pio, eu também preciso manter os ou-
tros municípios do meu polo atuando. O 
nosso polo, Alto Jequitinhonha/Mucuri, 
tem três municípios novos, e a distância 
entre eles é muito grande. Por isso, as 
nossas conversas são sempre por What-
sapp e e-mail. Tivemos apenas três re-
uniões de polo, contando com a visita 
técnica, mas tudo deu certo”.

Sobre o tema desta 15ª edição, 
“Violência contra a Mulher”, a coorde-
nadora mostrouse admirada pela for-
ma como os estudantes conduziram os 
debates. Na opinião dela, as discussões 
renderam muitos frutos. “Tanto meni-
nas quanto meninos discutiram com 
muita educação, deixando bem claro 
que a mulher precisa ser respeitada e 
mostrando as várias formas de agres-

são, não só a física. Fiquei muito orgu-
lhosa de vêlos tão engajados e interes-
sados”, afirmou. 

Segundo Bethânia, o principal en-
foque dos debates foi a cultura machis-
ta na sociedade. “Acredito que a luta 
maior dos alunos é para que mulheres 
e homens tenham deveres iguais, mas 
também os direitos iguais, como, por 
exemplo, salários idênticos ao desem-
penharem uma mesma função. Muitas 
vezes, a gente aprende muito com eles! 
São sensacionais!”, completou.

Sarah Torres

Leandra Oliveira, da Escola do Legislativo

Plenária define propostas prioritárias

Em agosto aconteceram os encontros re-
gionais do PJ Minas com a realização de 
grupos de trabalho e plenárias nos 16 
polos, envolvendo 81 municípios ao todo. 
Nessas reuniões, os mais de 2.800 estu-
dantes do ensino médio envolvidos na 
iniciativa discutiram e votaram as propos-
tas que elaboraram. Eles escolheram os 
jovens que participarão da plenária esta-

dual e que definirão uma sugestão de te-
ma para o PJ Minas 2019 (que deve levar 
em conta aspectos como originalidade, 
relevância social e viabilidade).

Ao longo de todo o ano, os estu-
dantes assistiram a palestras, partici-
param de mesas redondas, estudaram 
o tema da violência contra a mulher e 
buscaram formas de atuação do poder 

público que possam ajudar a resolver 
o problema. As mobilizações acontece-
ram nos municípios, depois foram leva-
das ao âmbito regional e, por fim, em 
sua etapa final, chegam à plenária es-
tadual. Entre os dias 19 e 21 de setem-
bro, representantes de todos os polos 
reúnemse na ALMG para debater es-
sas propostas e decidir quais ações eles 
acreditam que precisam ser priorizadas.

No último dia do encontro estadual, 
as propostas são votadas e priorizadas. Is-
so se dá depois da discussão e consolida-
ção das diferentes propostas de cada polo 
em documentos discutidos em grupos de 
trabalho. O documento final, produzido 
com a votação do último dia, será conso-
lidado pela equipe técnica da ALMG, en-
tregue à Comissão de Participação Popu-
lar da ALMG e protocolado no sistema le-
gislativo, para que haja a tramitação das 
propostas finais do PJ Minas 2019.

A partir daí, os parlamentares po-
dem encaminhar as sugestões como pro-
jetos de lei ou em outros formatos, após 
negociações com os outros Poderes, Exe-
cutivo e Judiciário. Durante a etapa esta-
dual também será escolhido o tema para 
a próxima edição do PJ Minas.

Alunos participam de oficina do PJ Minas em Betim, na edição deste ano

Willian Dias
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Processo de representação garante
a jovens experiência para a vida

O Parlamento Jovem de Minas (PJ Mi-
nas) é uma prova de que estudantes do 
ensino médio têm muito a colaborar na 
discussão de assuntos que preocupam 
a sociedade brasileira. A opinião é cor-
rente entre os que conhecem o projeto 
de perto. “Eles não são desconectados 
como pensam alguns, só precisam ter 
oportunidade de falar o que pensam”, 
diz Eugênia Kelles, uma das servidoras 
que estavam à frente do projeto em sua 
primeira edição, em 2004.

Para ela, os grandes objetivos do PJ 
Minas são ajudar esses estudantes a se 
manifestarem e treinálos para expor suas 
ideias em público. “Esse treino acaba ser-
vindo para a vida toda!”, diz Eugênia, hoje 
aposentada, mas ainda apaixonada pelo 
trabalho de formação política de jovens.

O aprendizado começa nos municí-
pios, quando os participantes, voluntá-
rios que aceitaram o chamamento das 
câmaras municipais, por indicação das 
escolas ou não,  passam por um proces-
so de escolha, dentro do próprio grupo, 
para se tornarem os representantes da 
cidade nas plenárias regionais. Depois, 
nas regionais, são eleitos os que estarão 
na plenária final. 

Em cada uma das etapas, os candi-
datos às vagas de representantes têm 
que apresentar oralmente as propostas 
que defendem, em poucos minutos, an-
tes de serem votados pelo grupo.

A discussão do tema e dos subte-
mas de cada edição, para se chegar ao 
documento que será apreciado na eta-
pa estadual, e a votação das propostas, 
também dependem de um exercício de 
fala, escuta e negociação que se inicia 

nas atividades municipais, passa pelas 
atividades regionais e permeia todo o 
projeto. Esse procedimento ajuda os 
jovens a entenderem o que é política e 
participação popular.
Participação – O estudante Davi Vinicius 
Santos, da Escola Estadual Professora 
Maricas Magalhães, de Itabira (Central), 
é um bom exemplo do engajamento dos 
jovens com o projeto. Esse é o terceiro 
ano em que ele participa, sendo que, 
no primeiro ano, em 2016, já foi eleito 
representante de sua cidade. Na opinião 
do itabirano, “o PJ Minas consegue mos-
trar aos estudantes do ensino médio o 
que é a política de verdade”.

Ele conta que, desde o primeiro ano, 
aprendeu que, “participando ativamen-
te como cidadão e como aluno, poderia 
mudar sua própria vida e influenciar a 
vida de outras pessoas também”. Este 
ano, ele assumiu o papel de monitor e 
ajuda os estudantes da sua região a se 
prepararem para essa participação.

Pabliny Estefani Ferreira de Araújo, 
da Escola Estadual Domingos Pinto Bro-
chado, de Unaí (Noroeste), integra o Par-
lamento Jovem de Minas pela primeira 
vez. Ao ser questionada sobre o principal 
aprendizado, até agora, ela não tem dú-
vida: “Aprendi a falar em público e expor 
minha opinião sem medo”, afirma.

Arquivo/Guilherme Bergamini

Momento de votação na edição de 2007 do Parlamento Jovem, no Plenário da Assembleia

Tema de 2019 será votado na etapa estadual
Se dependesse só da estudante Pabliny 
e dos jovens de sua escola, em Unaí, o 
tema da próxima edição do PJ Minas se-
ria “Ciberbullying”. Mas, como tudo no 
projeto, a escolha do tema é uma cons-
trução coletiva, que começa sempre no 
ano anterior, na etapa municipal.

Durante a discussão do tema do 
ano corrente, os estudantes participam 
de palestras, oficinas e debates também 
para levantar assuntos que podem ser o 
destaque do próximo ano. O município 
leva sua sugestão de tema para votação 
na plenária regional, e ali é definido um 
tema único do polo.

Plenárias regionais – Em Ouro Fino, por 
exemplo, os jovens escolheram entre 
“Corrupção no Brasil”, “Políticas públi-
cas para o meio ambiente” e “Jovens 
no mercado de trabalho”. Lá, venceu o 
tema “Corrupção”. Mas, na plenária re-
gional, o Polo Sul IV, do qual a cidade 
faz parte, decidiu pelo tema “Racismo, 
equidade racial e social”. Já no Polo 
Triângulo, o tema mais votado foi “De-
sigualdade social e cultural”.

Para 2019, foram sugeridos temas 
como “Etnocentrismo”, “Depressão na 
juventude”, “Aborto, discriminação e 
liberdade de expressão na era digital”, 

“Maus tratos contra os animais” e “Vio-
lência contra a população LGBT”.

As sugestões dos polos são encami-
nhadas para a ALMG, onde a Consultoria 
Temática faz a análise e a compilação dos 
temas, para que depois a coordenação 
estadual priorize as três propostas que os 
estudantes apreciarão na etapa estadual. 

E foi assim, após esse processo, 
que foram escolhidos os três temas a 
serem apreciados para definição do te-
ma do PJ Minas 2019: “Jovem no mer-
cado de trabalho”, “Preconceito racial”, 
“Bullying e ciberbullying” e “Liberdade 
de expressão”.
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Participantes relatam aprendizado  com experiência no PJ Minas
Bianca Cristina Silva, 
participante de Itabira – Polo Metropolitano II

“Este é o terceiro ano em que participo do projeto e tem sido de grande valia pra mim, cada vez eu 
aprendo mais. Como os temas são muito distintos a cada edição, é uma oportunidade de crescer nas 
diversas áreas que estamos discutindo. “Violência contra a mulher” foi o tema no qual eu votei, que 
eu escolhi, ano passado. Ainda vivemos numa sociedade machista, mas os 30 jovens do projeto, na 
nossa cidade, já são uma força a mais para conseguirmos mudar essa realidade”.

Sérgio Dutra, 
coordenador de Juiz de Fora – Polo Mata II/Caparaó 

“O PJ é um instrumento para a cidadania e a socialização. Juiz de Fora participa desde 2010, 
quando ainda eram poucas as cidades envolvidas. O projeto traz um viés interessante, que 
é o da diversidade. A troca de experiências é muito enriquecedora. A instituição das etapas 
regionais trouxe um desafio novo para as câmaras, para as cidades que já participavam e para as 
que estavam entrando, mas no final foi bastante proveitoso.”

Gabriel Neme Barbosa, 
Coordenador de Ouro Preto – Polo Metropolitano I/Central 

“O Parlamento Jovem é um projeto de extrema importância para a capacitação política dos 
estudantes e ainda ajuda a transformá-los em agentes multiplicadores. Nosso desafio é ampliar 

ainda mais essa participação aqui na cidade. Também vimos o empenho dos jovens em apresentar 
propostas para melhorar a realidade. Com relação ao tema deste ano, a expectativa é que 

possamos ajudar a elaborar novas políticas públicas para acabar com a violência contra a mulher”.

Valéria Maria Teixeira, 
coordenadora de Bom Despacho – Polo Oeste 

“A Câmara de Bom Despacho fez adesão ao projeto este ano. Foi uma conquista maravilhosa. Estamos 
encantados com o projeto. À medida que vamos participando vamos vendo o quanto é importante. 
Os estudantes estão tendo mais interesse, antes eles não tinham uma visão do que faz um deputado 
ou um vereador. O envolvimento deles com o tema deste ano foi muito grande, percebemos isso nos 
encontros e reuniões. Muitos inclusive já disseram que querem participar de novo, no ano que vem.”

Samara Lorrane Rodrigues, 
monitora de Janaúba – Polo Norte

“Participar do Parlamento Jovem de Minas nos deu conhecimento sobre como funciona o 
Legislativo, acrescentou muito para a cidade. Também me ensinou a conviver melhor com jovens, 
a dialogar com eles. Os meninos chegam tímidos, mas, no decorrer do projeto, isso muda. E ainda 
começam a ter outra visão sobre política. Eles saem do PJ acreditando que é possível mudar as 
coisas. Eu tive uma experiência muito boa com o projeto”.

Gabriela Tavares Sena, 
participante de Itamarandiba – Polo Alto Jequitinhonha/Mucuri

“O tema deste ano do PJ Minas foi muito bom, precisávamos mesmo discutir “Violência contra a 
mulher”! Quando saímos às ruas e perguntamos às pessoas o que precisava mudar em relação a 
esse assunto, teve gente que respondeu que estava tudo bem assim, que não tinha que mudar nada! 
Aprendi muito com as palestras, com os testemunhos, com as atividades. Vou levar essa experiência 
para o resto da vida”.

Rafael Benedito Rodrigues, 
participante de Polo Alto Jequitinhonha/Mucuri

“Cheguei ao PJ aos 15 anos, em 2016, sem conhecer como funcionavam as coisas. É uma 
oportunidade de formação política mesmo. É importante levar essas discussões para mais 
pessoas, a cada ano, para termos uma sociedade melhor. Para mim, agregou em termos de 
socialização, na interação que tivemos com a comunidade. É um projeto muito bom para a 
juventude, que é quem vai transformar este País.”

Cainan Correia Sá, 
participante de Janaúba – Polo Norte

“A experiência de participar do PJ é inovadora e superou minhas expectativas. Já gostava de 
política, mas o projeto me deu novos caminhos para conhecer melhor o assunto. Decidi cursar 

Direito ou Relações Internacionais, graças ao Parlamento Jovem. A nossa visão sobre a violência 
contra a mulher também mudou. Aprendemos que mitigar esse problema tem que começar por 

nós mesmos. Por isso, escolhemos mulheres para nos representarem”.

Pamela Aparecida Rebelo Damasceno, 
participante de Conceição dos Ouros – Polo Sul IV

“O Parlamento Jovem nos ajuda a criar um senso crítico, o que muitas vezes não aprendemos nas 
escolas. Com o projeto temos um debate de ideias muito bom. Eu entrei este ano e vou fazer o 

Enem, e, por causa disso, com a discussão que há no PJ, certamente vou conseguir escrever uma boa 
redação. O PJ nos ajudou a aprender um pouco sobre o processo legislativo, com uma aula sobre a 

elaboração de leis. Esse processo faz a gente se colocar no lugar do outro também.”

Jamili Corrrêa da Silva, 
participante de João Monlevade –  Polo Metropolitano II

“Com o Parlamento Jovem tive uma grande melhoria em todas as áreas de minha vida. Em 
várias situações eu era calada. Agora, por causa do Parlamento Jovem, quero até me candidatar 

a vereadora da minha cidade. O PJ me ajudou a ter conhecimento crítico. Hoje eu tenho um 
repertório muito maior para conversar com as pessoas. Nos sentimos  praticamente em casa 

estando na câmara. Nesses três anos de PJ, nos tornamos praticamente uma família. Sou 
apaixonada por esse projeto.”

Vítor Falzoi,  
participante de Cambuí – Polo Sul I

“Estou participando pela primeira vez do projeto. Era um jovem muito cabeça fechada com a 
política. Com o Parlamento Jovem eu adquiri uma outra mentalidade sobre política. Também 
aprendi a debater ideais e me socializar mais, e aprendi muito sobre interpretação de texto. O 
tema deste ano é superimportante, porque vivemos em uma sociedade machista. E isso tem 
reflexos na vida de todas, inclusive de minha mãe, de minha irmã.”

Tiago Bazolli, 
coordenador de Ouro Fino – Polo Sul IV 

“Ano passado tivemos 98 estudantes participantes; em 2018 foram 193 jovens envolvidos, o interesse 
pelo projeto aumentou muito. O envolvimento com o tema deste ano foi muito grande, desde o início. Os 

jovens acharam difícil propor novas leis para o assunto, uma vez que a Lei Maria da Penha já é bastante 
específica e completa. Então, eles trabalharam mais na linha da educação, de tentar desconstruir o 

machismo vigente, de mudar essa lógica de violência desde a infância. Foi muito produtivo! O PJ Minas é 
uma experiência que fortalece o censo crítico e desenvolve a oratória dos participantes.”

Laila Bueno Salman, 
coordenadora de Cambuí  – Polo Sul I  

“É o terceiro ano em que a Câmara de Cambuí participa. Aceitamos o desafio da Assembleia para fazer 
parte do Polo Sul e foi muito bom. Tivemos uma gestão integrada, divisão de tarefas, oficinas de redação 

e teatro. Houve ainda a participação do Conselho da Mulher da cidade e do Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras). Com as atividades, os estudantes puderam entender como fazer denúncias de 

violência contra a mulher, por exemplo. Os jovens ficaram mais integrados com a realidade local”.

Bethânia Bonfim, 
coordenadora – Polo Alto Jequitinhonha/Mucuri

“O Parlamento Jovem me proporcionou um grande crescimento profissional. Acabamos 
aprendendo muito com os estudantes também. O PJ Minas foi muito importante na minha cidade, 
porque a maioria dos estudantes não tinha interesse em política. Além de terem conhecido 
melhor o trâmite legislativo, o PJ os ajudou a perderem a timidez. Agora eles têm mais interesse 
pelo Legislativo, se sentem em casa na câmara. Além disso, eles estão sendo mais ouvidos”.
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Presença do PJ nas redes sociais
integra cidades e estimula jovens

Com a popularização das redes so-
ciais entre os jovens, o PJ Minas não 
podia ficar de fora e, desde 2015, o 
projeto está no Facebook, com pá-
gina própria e de alguns dos municí-
pios participantes. A intenção é que 
a fanpage do projeto se torne cada 
vez mais um ambiente de interação 
entre os estudantes, uma comunida-
de para comentar, debater e marcar 
os amigos.

Já em 2015, a ALMG lançou a cam-
panha #MaisJovensNaPolitica, com a fi-
nalidade de provocar uma mobilização 
por maior participação política dos jo-
vens. A campanha consistiu no estímu-
lo ao uso da hashtag tanto por estudan-
tes quanto por pessoas interessadas na 
causa, ainda que não estivessem direta-
mente envolvidas com o Parlamento Jo-
vem de Minas. 

Na campanha #ComoVejoMinhaCi-
dade, iniciada em 2015, os jovens en-
viaram fotos inéditas sem uma seleção 
prévia. O autor de cada imagem tam-
bém encaminhava um texto explicando 
por que havia escolhido a situação ou o 
lugar retratado. 

Com o maior engajamento das câ-
maras municipais, as fotos foram enca-
minhadas, a partir de 2016, após sele-
ção prévia. 

O objetivo da mudança foi estimu-
lar ainda mais as discussões e reflexões 
locais, mobilizando coordenadores, mo-
nitores e estudantes na definição do 
trabalho. Essa nova dinâmica motivou, 
inclusive, a opção pela produção coleti-
va da foto e do texto que representa ca-
da cidade na campanha.

Tema 2018 – Retratando o tema “Violên-
cia contra a mulher”, as fotos enviadas pe-
los municípios foram postadas na fanpage 
estadual do PJ Minas, e as dez mais curti-
das estão sendo mostradas numa expo-
sição durante a etapa estadual do Parla-
mento Jovem de Minas. Os autores tam-
bém receberão em casa, como premia-
ção, o livro Diálogo com o tempo – 170 
anos do Legislativo  mineiro, escrito pela 

historiadora Maria Auxiliadora de Faria e 
pelo cientista político Otávio Dulci.

Para ajudar na produção das ima-
gens, a fanpage estadual iniciou, ain-
da em maio, a postagem de diversos 
vídeos com dicas e orientações para a 
preparação do material, desde a esco-
lha do local a cuidados na hora de tirar a 
foto para obter o melhor enquadramen-
to ou a luminosidade pretendida.

Willian Dias

Estudante consulta a fanpage do PJ Minas 2018 

Campanha destaca plenárias regionais
Realizada pela segunda vez este ano, a 
campanha #QuemContaÉVocê dá visi-
bilidade à opinião dos jovens sobre as 
plenárias regionais. Os estudantes en-
viaram até 3 de setembro para a Gerên-
cia de Mídias Digitais da ALMG suas opi-
niões, da forma que quiseram, a respei-
to das etapas regionais, para serem pu-
blicadas na fanpage estadual.

Na página do PJ Minas, foram co-
locadas dicas para os jovens fazerem 
seus vídeos e fotos com o celular, além 
de instruções sobre como montar uma 
pauta jornalística. Entre as orientações, 
estavam a de planejar com antecedên-

cia as entrevistas, gravar os vídeos na 
horizontal e pensar nas fotos no forma-
to quadrado.

Um dos depoimentos publicados 
no Facebook, na página do PJ Minas, 
foi o de Sarah Daier Ferreira, estudan-
te da cidade de Paula Cândido (Mata), 
uma das que usaram a tribuna, na ple-
nária regional, para defender o tema 
sugerido por seu município para o PJ 
Minas 2019.

Ela contou sobre a plenária regional 
do Polo Mata II/Caparaó. “Foi uma expe-
riência muito inspiradora que mostrou 
para nós, jovens, que é possível partici-

par, com inovação, das políticas públicas 
com relação à violência contra as mulhe-
res. A plenária também possibilitou a in-
teração com alunos de cidades e ideias 
distintas. Aprendi a ouvir e a entender 
que ninguém consegue a melhor deci-
são isolado, sempre deve prevalecer a 
democracia”, compartilhou.
PJ na Minha Vida – A campanha 
mais recente, lançada neste ano, 
 #PJNaMinhaVida, estimula os jovens a 
contarem suas experiências com o pro-
jeto. Poucos dias depois de lançada, já 
havia dezenas de fotos de estudantes 
com seus depoimentos na página.



19 de setembro de 2018 quartafeira – Assembleia Informa • 7

Legislativos incentivam projeto e 
práticas ajudam a aprimorar política

Desde sua primeira edição em 2004, 
o Parlamento Jovem de Minas contou 
com o apoio e o incentivo da Mesa da 
Assembleia, o que foi fundamental para 
o seu crescimento. Nos últimos anos, a 
parceria com os Legislativos municipais 
vem garantindo sua expansão e seu su-
cesso. O projeto hoje, além de mobili-
zar as casas legislativas que o realizam, 
impacta positivamente a sociedade e a 
própria política.

Pela relevância dos temas e pelo 
número de pessoas envolvidas em ca-
da município, o projeto acaba impul-
sionando outras ações nessas cidades, 

além de colaborar para uma melhor 
compreensão coletiva do papel dos le-
gislativos. Um bom exemplo desses des-
dobramentos positivos é o grande nú-
mero de câmaras municipais que já or-
ganizaram suas escolas do Legislativo. 
Outro exemplo é a melhoria da relação 
entre sociedade e Legislativos munici-
pais, que está sendo cada vez mais fre-
quente e produtiva.

O presidente da Câmara Municipal 
de Curvelo (Polo Metropolitano I/Cen-
tral), vereador Geraldo Moreira da Cos-
ta Filho, ressalta que, por causa da boa 
experiência com o PJ Minas, a câmara já 

criou, este ano, um programa de visita-
ção para as crianças do 5º ao 6º ano do 
ensino fundamental. “Estamos encan-
tados com o Parlamento Jovem. Para 
um futuro próximo, queremos implan-
tar aqui também uma escola do Legisla-
tivo, para dar seguimento a esse traba-
lho de educação para a cidadania”, afir-
ma o vereador.

Geraldo Moreira também cita a 
maior proximidade da instituição com 
os jovens e a valorização do papel do 
Legislativo por parte dos estudantes do 
ensino médio como um dos grandes be-
nefícios do projeto. Mesma opinião tem 
o coordenador da Escola do Legislativo 
da Câmara de Unaí, José Carlos da Cos-
ta. Segundo ele, participar do PJ Minas 
é uma grande oportunidade para que-
brar uma barreira muito comum na po-
lítica brasileira, que é a distância entre o 
parlamento e os jovens. 

Em Unaí, eles aproveitaram o tema 
“Violência contra a mulher” para envol-
ver nos debates não só os estudantes, 
mas também a própria população. “Ho-
je temos jovens participantes do proje-
to que já são lideranças em sua comuni-
dade”, diz o coordenador.
Participação – Na opinião do presi-
dente da Assembleia, deputado Adal-
clever Lopes (MDB), os estudantes 
que participam do projeto aprendem 
que a política é uma ferramenta po-
derosa de transformação social. “Nes-
te ano, em que se discute a violência 
contra a mulher, é importante lembrar 
a necessidade de enfrentar esse pro-
blema com políticas públicas construí-
das com a participação de toda a so-
ciedade”, reflete.Estudantes se debruçam sobre propostas apresentadas no Parlamento Jovem 2006

Jovens multiplicam aprendizado em cidades
A presidente da Câmara Municipal de 
Itamarandiba, vereadora Lourdes Go-
mes Vieira, conta que o “participar do 
PJ Minas tem sido favorável em todos 
os sentidos”: a frequência dos jovens 
na câmara aumentou, assim como a 
credibilidade do Legislativo na cidade, 
e há relatos das escolas de que melho-
rou também o desempenho dos estu-
dantes no dia a dia. 

O mais importante, na opinião dela, 
no entanto, é que esses jovens se tor-
nam multiplicadores do conhecimen-
to adquirido, na comunidade. “Conhe-
cer de perto o Legislativo tem um gran-

de impacto no interesse deles pela po-
lítica, o que é essencial nesse momento 
tão complicado que vivemos hoje”, des-
taca a vereadora. 

O deputado André Quintão (PT), 
presidente da Comissão de Participação 
Popular na primeira edição do Parla-
mento Jovem de Minas, acompanhou o 
projeto desde os primeiros anos e conta 
que sempre percebeu muito entusias-
mo dos estudantes que chegavam à As-
sembleia para a plenária final. Segundo 
ele, a política tradicional, infelizmente, 
não oferece muitos espaços adequados 
para a expressão dos jovens. “Quando 

se tem uma iniciativa bem organizada, 
dinâmica e atraente como o PJ Minas, 
eles respondem muito positivamente”, 
diz o parlamentar.

O atual presidente da Comissão de 
Participação Popular, deputado Doutor 
Jean Freire (PT), participou da implanta-
ção do projeto em Itaobim (Jequitinho-
nha) quando ainda era vereador da ci-
dade. Na opinião dele, o Parlamento Jo-
vem ajuda a desconstruir a ideia de que 
política não se discute. “E isso só é pos-
sível quando democratizamos espaços e 
construímos meios para dialogar com a 
juventude”, conclui.

Marcelo Metzker
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Quarta-feira – 19 de setembro 
Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira – Palácio da Inconfidência 

Rua Rodrigues Caldas, 30 – Santo Agostinho – Belo Horizonte

 15 horas:  Credenciamento
 16 horas:  Exposição 15 anos de PJ Minas
 16h30:  Oficina de vivências temáticas do PJ Minas
 19 horas:  Amanhã tem mais!

Quinta-feira – 20 de setembro 
Atividades com os estudantes do ensino médio – Escola do Legislativo da Assembleia de Minas 

Av. Olegário Maciel, 2.161 – Bairro Santo Agostinho – Belo Horizonte

 8 horas:  Mesa de debates – Três temas possíveis para a edição do Parlamento Jovem de Minas 2019
 9 horas:  Esclarecimentos gerais
 9h30:   Votação do tema da edição 2019
 Das 9h45 às 10 horas:  Intervalo
 10 horas:  Painel – “PJ Minas: dinâmica de funcionamento da etapa estadual e desdobramentos das propostas”
 10h50:   Esclarecimentos gerais
 11h20:  Eleição dos coordenadores e relatores para os grupos de trabalho
 Das 12 às 14 horas:   Almoço
 14 horas:   Grupos de trabalho
 18h30:  Hora de descansar!

Quinta-feira – 20 de setembro 
Atividades com os coordenadores – Auditório José Alencar Gomes da Silva – Palácio da Inconfidência 

Rua Rodrigues Caldas, 30 – Santo Agostinho – Belo Horizonte

 8h30:  Boas práticas regionais – Parte I
    Acolhida e desafios
    Gestão compartilhada
 Das 12 às 14 horas:  Almoço
 14 horas:  Boas práticas regionais – Parte II
    Encontros e oficinas regionais
 17 horas:  Edição 2019 – Orientações gerais
 18 horas:  Hora de descansar!

Sexta-feira – 21 de setembro 
Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira e Plenário da Assembleia de Minas – Palácio da Inconfidência 

Rua Rodrigues Caldas, 30 – Santo Agostinho – Belo Horizonte

 9 horas:  Foto oficial dos integrantes do Parlamento Jovem de Minas 2018 (Espaço Democrático José 
Aparecido de Oliveira)

 9h30:  Credenciamento dos estudantes e entrega dos cartões de votação (Salão de Café, anexo ao 
Plenário)

 10 horas:  Plenária estadual (Abertura, leitura do Documento de Propostas, levantamento de destaques e 
discussão e votação de propostas) – Plenário

 Das 12h30 às 14 horas: Almoço
 14 horas:  Discussão e votação de propostas (continuação) – Plenário
 17 horas:  Até a próxima edição!


