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Mandato�Participativo�em�Defesa�do�Povo

Deputada�Rosa�Neide�denuncia�alto�índice�de�
estupros�e�feminicídios�em�MT

Professora�Rosa�Neide�cobra�políticas�públicas
�para�as�Mulheres�de�MT

Nesse�curto�período�já�apresentamos�11�Requerimentos,�um�deles�
apoiado�por� outros� 210�deputados� e� deputadas� criou� a� Frente�
Parlamentar�em�Defesa�da�Educação.� Também�apresentamos�1�
Projeto�de�Lei�(PL)�sobre�Gestão�Democrática�nas�Escolas.�
Vem� conosco� construir� o� nosso� mandato!� Acesse� nosso� site�
www.professorarosaneide.com.br� e� curta� nossa� página� no�
Facebook:� professorarosaneide.� Nos� acompanhe� no� Twitter:�
prof_rosaneide�e�Instagram:�prof_rosaneide.

omei� posse� no� dia� 01� de� fevereiro� para� um�mandato� de�Tquatro�anos�na�Câmara�dos�Deputados.�Tenho�muito�orgulho�
de�ter�sido�eleita�pelo�Partido�dos�Trabalhadores,�com�51.015�

votos�de�mulheres�e�homens�do�meu�Estado�de�Mato�Grosso.�Sou�
a�única�mulher�de�uma�bancada�de�oito�deputados�federais�que�
compõe�a�bancada�federal�mato-grossense.
Nesses� quase� dois�meses� procurei� pautar�minha� condução� em�
Brasília�colocando�em�primeiro�lugar�os�interesses�da�maioria�da�
população.�Atuei�e�seguirei�atuando�com�fidelidade�aos�princípios�
programáticos� do� PT,� que� tem� como� centro� de� sua� estratégia�
política�a�defesa�dos�interesses�dos�trabalhadores�(as)�e�a�luta�por�
melhores�condições�de�vida�para�todos�brasileiros�e�brasileiras.

�dia� internacional�da�Mulher� foi�Omarcado�por�denúncias,�protes-
tos� e� homenagens� em� MT.� A�

deputada�federal�Professora�Rosa�Neide�
(PT)� participou� em� Cuiabá� da� ato�
público�que�teve�como��tema:�Pela�Vida�
das� mulheres,� somos� todas� Marielle,�
realizado� na� Praça� Alencastro,� pelo�
coletivo� Mulheres� na� Luta.� À� noite,� a�
parlamentar� foi� homenageada� na�
Assembleia�Legislativa.�

O�protesto�das�mulheres� reuniu� cerca�
de�mil�manifestantes�dos�Movimentos�
Social�e�Sindical,�militantes�de�partidos�
de�esquerda�e�lideranças�de�movimen-
tos�populares.�Em�discurso,�a�deputada�
destacou� que� as� mulheres� de� Mato�
Grosso�precisam�se�unir�aos�homens�de�
boa� vontade� para� retirar� o� Estado� da�
segunda� posição� no� triste� ranking� de�
estupros.� “Foram� 3.480� casos� registra-
dos� em� 2018.� Só� perdemos� para� o�

A� petista� colocou� seu� mandato� à�
disposição� das� militantes� mato-
grossenses� para� a� luta� por� direitos� e�
igualdade.�“Estamos�juntas�companhei-
ras.�O�mandato�da�deputada�Rosa�Neide�
é � o � mandato � da � mulher � mato-
grossense.� É� um� mandato� em� defesa�
dos�nossos�direitos”,�afirmou.

Estado� de� São� Paulo� que� possui� uma�
população�muito�maior”,�lamentou.

A� deputada� federal� Professora�
Rosa� Neide� (PT)� participou� na�
segunda- fe i ra � (11 .03 ) � da�

Audiência�Pública�que�discutiu�o�papel�
da � Mulher � na � sociedade� mato-
grossense.�O�evento�foi�requerido�pelos�
deputados� estaduais� Valdir� Barranco�
(PT)� e� Janaína�Riva� (MDB)� e�marcou� a�
semana� da� Mulher� do� Legislativo�
Estadual.

Em� discurso,� Rosa� Neide� cobrou� do�
governo�de�Mato�Grosso�a�implementa-
ção� urgente� de� políticas� públicas� que�
garantam�o�acolhimento�e�a�proteção�
das� mulheres� vítimas� de� violência.�
“Nosso� Estado� é� um� dos� líderes� no�
absurdo�ranking�de�estupros�e�violência�
doméstica.� Mas� falta� atendimento�
adequado� por� parte� do� Estado”,�
denunciou.
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Deputada�recebe
demandas�dos�
municípios�
á�quase�dois�meses�exercen-Hdo�o�mandato�de�deputada�
federal�que�o�povo�de�Mato�

Grosso�lhe�conferiu,�Professora�Rosa�
Neide�já�se�reuniu�em�Brasília�com�
vários� prefeitos,� vereadores� e�
autoridades�de�mais�de�15�municí-
pios� do� Estado.� As� autoridades�
procuraram�a�deputada�para�pedir�
apoio� em� investimentos� aos�
municípios.�
Rosa� Neide� acolheu� as� diversas�
demandas� e� destacou� que� vai�
avaliar�a�melhor�forma�para�atendi-
mento� das� solicitações,� seja� por�
meio�da�destinação�de�emendas�ou�
por� meio� de� gestão� junto� aos�
órgãos�federais.
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Professora�Rosa�Neide�está�em�campanha�contra
�o�Desmonte�da�Previdência

�Reforma�da�Previdência�proposta�Apor�Bolsonaro�trata-se�na�verdade�
do� fim� da� Seguridade� Social� no�

Brasil.� O� Estado� em� vez� de� garantir� os�
direitos�das�trabalhadoras�e�trabalhado-
res� passará� a� negá-los”,� afirmou� a�
deputada�federal�Professora�Rosa�Neide�
(PT ) , � na � quarta- fe i ra � (20 .03) . � A�
Parlamentar�tem�feito�campanha�contra�
a� PEC� 06/2019� encaminhada� pelo�
presidente�Jair�Bolsonaro,�ao�Congresso,�
no�dia�20�de�fevereiro.

De� acordo� com� a� deputada,� a� história�
contada� pelo� governo� federal� e� pela�
Grande�Mídia�sobre�a�necessidade�de�se�
aprovar � a � reforma� proposta� por�
Bolsonaro� é� a� mesma� contada� por�
Temer,�em�relação�à�Reforma�Trabalhista.�
“Diziam�que� era�preciso�modernizar� as�
leis�trabalhistas�para�gerar�empregos.�Na�
verdade,� flexibilizaram� as� relações� de�
trabalho�eliminando�direitos�e�o�desem-
prego�continua�em�alta,�na�casa�dos�13�
milhões”,�afirmou.

A� Reforma� de� Bolsonaro� é�muito�mais�
agressiva�que�a�de�Temer,�pois�prevê�o�
aumento� na� idade� para� homens� e�
mulheres� se� aposentarem,� dificulta� o�
acesso�a�aposentadoria�integral,�rebaixa�
o� valor� médio� dos� benefícios,� reduz� a�
menos�de�um�salário�mínimo�o�valor�do�
Benefício�de�Prestação�Continuada�(BPC)�
pago�aos�idosos�em�situação�de�vulnera-
bilidade,� praticamente� inviabiliza� o�
acesso�a�aposentadoria�aos�trabalhado-
res�rurais,�entre�outras�maldades.

Rosa�Neide�apresenta�PL�sobre
�Gestão�Democrática�nas�Escolas

Deputada�Rosa�Neide�coordena�Frente�Parlamentar
�em�Defesa�da�Educação�Pública

A�deputada�federal�Professora�Rosa�
Neide� (PT)� tomou� posse� na�
quarta-feira� (13.03)� como� mem-

bro�titular�da�Comissão�de�Educação�da�
Câmara� dos� Deputados.� Na� ocasião� a�
parlamentar�protocolou�no�colegiado�o�
Projeto� de� Lei� (PL)� 1296/2019,� que�
estabelece�parâmetros�nacionais�para�a�
gestão�democrática�nas�escolas�públicas�
de�educação�básica.
De�acordo�com�o�PL,�̒ a�gestão�democrá-
tica� está� baseada� na� autonomia� dos�
sistemas,�órgãos�e�unidades�educaciona-
is,� na� participação� da� sociedade� civil� e�
dos�profissionais�da�educação,�em�todos�
os� níveis� de� gestão,� e� na� existência� e�

funcionamento� de� conselhos� e� fóruns�
de�educação,�bem�como�outras�instânci-
as�coletivasʼ.

O� PL� ainda� estabelece� que� poderão�
assumir�a�direção�das�escolas� somente�
profissionais� da� Educação� efetivos,� em�
carreiras� próprias� da� educação� básica�
pública.� A� regulamentação� da� gestão�
democrática�proposta�pelo�PL�também�
estabelece� que� deve� haver� eleição� do�
diretor�(a)�pela�comunidade�escolar,�e�a�
efetivação�da�gestão�deve�considerar�a�
existência� de� grêmios� estudantis,�
conselhos� da� comunidade� escolar� e�
fóruns�de�educação.

A�criação�da�Frente�foi�proposta�pela�deputada,�que�atuará�como�
coordenadora� do� coletivo� composto� por� 210� parlamentares.�
Segundo�ela,� a� Frente�debaterá�questões� como�a�Previdência,� o�
Fundo�de�Manutenção�e�Desenvolvimento�da�Educação�Básica�e�de�
Valorização� dos� Profissionais� da� Educação� (Fundeb)� e� o� Plano�
Nacional�de�Educação�(PNE).�“O�nosso�trabalho�será�feito�sempre�em�
diálogo�com�entidades,�com�os�estudantes�e�com�os�profissionais�
do�magistério”,�frisou.

enhum�país�avança�sem�investir�na�educação�e�respeitar�os�Neducadores”.�A�afirmação�é�da�deputada�federal�Professora�
Rosa� Neide� (PT),� durante� o� lançamento� da� Frente�

Parlamentar� em� Defesa� da� Escola� Pública� e� em� Respeito� ao�
Profissional�da�Educação,�realizada�na�terça-feira�(19.03),�na�Câmara�
dos�Deputados.�Ela�explicou�que�a�atuação�do�colegiado�será�de�
resistência�aos�retrocessos�impostos�pelo�desgoverno�Bolsonaro.
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