
 deputada federal Professora ARosa Neide (PT) comemorou o 
dia do Trabalhador e da 

Trabalhadora em grande ato político e 
artístico, que reuniu mais de 1 mil 
pessoas na Praça Cultural do bairro 
Jardim Vitória, em Cuiabá. A 
parlamentar participou da atividade 
que foi organizada pelas Centrais 
Sindicais, Movimentos Sociais e 
partidos de esquerda.

enhum país avança sem Ninvestir na educação e 
respeitar os educadores”. A 

afirmação é da deputada Professora 
Rosa Neide (PT), durante o lançamento 
da Frente Parlamentar em Defesa da 
Escola Pública e em Respeito ao 
Profissional da Educação, realizada no 
dia 19 de março, na Câmara dos 

Rosa Neide destacou o quanto 
gostaria de estar na comunidade 
comemorando o crescimento da 
economia brasileira, a geração de 
empregos formais e o aumento da 
renda. “Mas infelizmente este não é o 
cenário que estamos vivenciando, 
pois a política econômica equivocada 
de Temer e Bolsonaro destruiu nossa 
economia, os postos de trabalho, os 
salários e a renda do povo”, lamentou.

Deputados. Ela explicou que a atuação 
do colegiado será de resistência aos 
retrocessos na Educação impostos pelo 
desgoverno Bolsonaro.

A criação da Frente foi proposta pela 
deputada, que atuará como 
coordenadora do coletivo composto 
por 215 parlamentares.
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Ministro da Educação 
é  convocado a se 
explicar
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Bolsonaro ameaça 
Piso Salarial dos 

Professores

pág03

Campanha contra 
o Desmonte da 
Previdência

Especialistas criticam
pacote anticrime de 

Moro e Bolsonaro

Foto: Francisco Miguel
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 ex-ministro da Educação, ORicardo Vélez, foi à Câmara 
dos Deputados no dia 27 de 

março prestar esclarecimentos sobre 
suas polêmicas manifestações. A 
audiência pública na Comissão de 
Educação (CE) foi solicitada pela 

rofessora Rosa Neide Pparticipou nos meses de 
março e abril de nove 

Encontros Regionais para 
prestação de contas do 
mandato e discussão das 
demandas dos municípios. 
Além da deputada, os nove 
encontros contaram com a 
participação do deputado 
estadual Valdir Barranco (PT).

As atividades já ocorreram em 
Lucas do Rio Verde, Alta 
Floresta, Cáceres, Comodoro, 
Diamantino, Cuiabá, Confresa, 
Barra do Garças, Rondonópolis 
e o encerramento será na 
cidade de Juína no próximo 
dia 12.

No dia 10 de abril, a CE aprovou outro requerimento da deputada, que 
convoca o atual ministro da Educação, Abraham Weintraub, para prestar 
esclarecimentos sobre as ações de planejamento do MEC, os cortes no 
orçamento das Universidades e sobre falas preconceituosas em relação à 
Educação.

Para a petista, o Ministério da 
Educação nunca esteve diante de 
tantas polêmicas e retrocessos na 
condução da política educacional no 
País. Posteriormente Vélez foi 
demitido do cargo.

deputada Rosa Neide (PT).

Produzido pela Assessoria da deputada federal  Professora Rosa Neide (PT)
Gabinete em Brasília 
Palácio do Congresso Nacional - Praça dos Três Poderes 
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convocado a se explicar
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reocupada com os índices alarmantes do Pcrescimento dos registros de violência contra a 
mulher, a deputada Rosa Neide (PT) protocolou no 

dia 21 de março, o projeto de lei (PL 1659/19) que proíbe 
pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha de assumir 
cargos na administração pública direta e indireta de todos 
os poderes. 

Visando a promoção da igualdade de gênero, a deputada 
também apresentou dois projetos de lei, o PL 1944/19 que 
acrescenta artigo à Lei Complementar n° 150 que dispõe 
sobre a realização de campanhas de divulgação dos 
direitos trabalhistas dos empregados domésticos e a 
promoção da igualdade entre homens e mulheres. E o PL 
1943/19 que altera o artigo 373-A da Consolidação de Leis 
do Trabalho com objetivo similar.

 deputada Rosa Neide (PT) afirmou no dia 26 de março no plenário da Câmara, que a proposta do governo ABolsonaro de desvinculação dos investimentos obrigatórios na Educação é um retrocesso. “É uma ameaça à 
continuidade dos avanços obtidos, entre eles a Lei do Piso Salarial do Magistério”, disse. Rosa Neide discursou 

representando a bancada do PT, na sessão solene em Homenagem ao Dia do Piso Salarial dos Professores e 
Professoras.

A 'Lei do Piso Salarial Profissional Nacional dos Professores do Magistério da Educação Básica' (Lei 11.738/2008) foi 
sancionada pelo então presidente Lula.

Projetos de Lei combate violência contra 
Mulher e promove igualdade de gênero

Bolsonaro ameaça Piso Salarial dos
Professores

A “Reforma” prevê o aumento na 
idade mínima para homens e 
mulheres se aposentarem, dificulta o 

Em parceria com o deputado 
estadual Valdir Barranco (PT), 
a deputada federal Professora 

Rosa Neide (PT) tem realizado 
diversos seminários nos municípios 
pólo de Mato Grosso, em campanha 
contra a PEC 06/2019 da “Reforma” 
da Previdência do governo 
Bolsonaro.

Os seminários já foram realizados em 
Lucas do Rio Verde, Carlinda, 
Comodoro, Diamantino, Confresa e 
Jaciara e contaram com palestras do 
ex-deputado Carlos Abicalil, do 
advogado Francisvaldo Assunção e 
do secretário de Organização do PT-
MT, Edilson Spenthof. 

“A Reforma do Bolsonaro vai 
dificultar o acesso à aposentadoria e 
reduzir o valor dos benefícios”, 
criticou Rosa Neide.

praticamente inviabiliza o acesso a 
aposentadoria aos trabalhadores 
rurais, entre outras maldades.

Campanha contra o Desmonte da 
Previdência

acesso à aposentadoria integral, 
rebaixa o valor médio dos benefícios 
que serão pagos aos aposentados, 
reduz a menos de um salário mínimo 
o valor do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) pago aos idosos em 
situação de vulnerabilidade, 
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Editorial

Nesse curto período já apresentei na 
Comissão de Educação 27 
Proposições sendo que 17 foram 
aprovadas, entre elas: a convocação 
para que os ministros da Educação 
dessem explicações aos deputados e 
deputadas, a proposição que 
estabelece a realização de palestras 
na Comissão e a realização de várias 
audiências públicas.

Também apresentei 04 Projetos de 
Lei (PL), entre eles o 1659/2019 que 
veda a nomeação em cargos públicos 
de condenados pela Lei Maria da 
Penha e o 1296/2019, que estabelece 
parâmetros para a gestão 
democrática nas Escolas.

o último dia 01 de maio Nnosso mandato completou 3 
meses. Nesse período 

trabalhamos bastante tanto em 
Brasília, quanto em Mato Grosso na 
defesa dos direitos dos trabalhadores 
e trabalhadoras e contra a agenda de 
retrocessos do desgoverno Bolsonaro.

Cumprindo o lema da minha 
campanha tenho priorizado a luta 
por educação pública, laica, gratuita e 
de qualidade; e a luta por justiça 
social. Por indicação da bancada do 
PT, atuo como titular da Comissão de 
Educação. Também promovi o 
lançamento da Frente Parlamentar 
em Defesa da Escola Pública e em 
Respeito ao Profissional da Educação 
e participo da Frente Parlamentar 
em Defesa dos Povos Indígenas.

Proferi sete discursos no plenário e 
dezenas na Comissão de Educação. 
Sou membro da subcomissão especial 
de acompanhamento, 
monitoramento e avaliação do 
processo de implementação do Plano 
Nacional de Educação (PNE) e sou 
presidenta da subcomissão 
permanente de financiamento da 
educação básica, valorização do 
magistério e reforma da previdência.

O mandato da Professora Rosa Neide 
está a serviço do povo de Mato 
Grosso e do Brasil. Continuarei 
trabalhando incansavelmente ao 
lado dos (as) brasileiros (as) e mato-
grossenses.

#AfederalDeMT

Nesses três meses já promovi 
atividades do mandato em 13 
municípios, localizados em todas as 
regiões de Mato Grosso e continuarei 
indo ao encontro das pessoas para 
prestar contas do nosso trabalho, 
acolher suas demandas e trabalhar 
para atende-las.

Deputada Federal (PT-MT)
Professora Rosa Neide                            

Foto: Gabriel Paiva

Foto: Assessoria

Foto: Carlos Maranhão

Foto: Internet



Deputada�recebe
demandas�dos�
municípios�

professorarosaneide prof_rosaneideprof_rosaneide

 ex-ministro da Educação, ORicardo Vélez, foi à Câmara 
dos Deputados no dia 27 de 

março prestar esclarecimentos sobre 
suas polêmicas manifestações. A 
audiência pública na Comissão de 
Educação (CE) foi solicitada pela 

rofessora Rosa Neide Pparticipou nos meses de 
março e abril de nove 

Encontros Regionais para 
prestação de contas do 
mandato e discussão das 
demandas dos municípios. 
Além da deputada, os nove 
encontros contaram com a 
participação do deputado 
estadual Valdir Barranco (PT).

As atividades já ocorreram em 
Lucas do Rio Verde, Alta 
Floresta, Cáceres, Comodoro, 
Diamantino, Cuiabá, Confresa, 
Barra do Garças, Rondonópolis 
e o encerramento será na 
cidade de Juína no próximo 
dia 12.

No dia 10 de abril, a CE aprovou outro requerimento da deputada, que 
convoca o atual ministro da Educação, Abraham Weintraub, para prestar 
esclarecimentos sobre as ações de planejamento do MEC, os cortes no 
orçamento das Universidades e sobre falas preconceituosas em relação à 
Educação.

Para a petista, o Ministério da 
Educação nunca esteve diante de 
tantas polêmicas e retrocessos na 
condução da política educacional no 
País. Posteriormente Vélez foi 
demitido do cargo.

deputada Rosa Neide (PT).

Produzido pela Assessoria da deputada federal  Professora Rosa Neide (PT)
Gabinete em Brasília 
Palácio do Congresso Nacional - Praça dos Três Poderes 
Anexo III - Gabinete 371  - Fone - (61) 3215-5371
site: www.professorarosaneide.com.br
e-mail: rosaneide@professorarosaneide.com.br

Expediente

Jornalistas Responsáveis:  Layla Andrade
                                                 Volney Albano 
Diagramação: André Ribeiro
Tiragem: 15.000

Ministro da Educação é
convocado a se explicar

Encontros Regionais

Substituto também dará explicações

professorarosaneide prof_rosaneideprof_rosaneide

reocupada com os índices alarmantes do Pcrescimento dos registros de violência contra a 
mulher, a deputada Rosa Neide (PT) protocolou no 

dia 21 de março, o projeto de lei (PL 1659/19) que proíbe 
pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha de assumir 
cargos na administração pública direta e indireta de todos 
os poderes. 

Visando a promoção da igualdade de gênero, a deputada 
também apresentou dois projetos de lei, o PL 1944/19 que 
acrescenta artigo à Lei Complementar n° 150 que dispõe 
sobre a realização de campanhas de divulgação dos 
direitos trabalhistas dos empregados domésticos e a 
promoção da igualdade entre homens e mulheres. E o PL 
1943/19 que altera o artigo 373-A da Consolidação de Leis 
do Trabalho com objetivo similar.

 deputada Rosa Neide (PT) afirmou no dia 26 de março no plenário da Câmara, que a proposta do governo ABolsonaro de desvinculação dos investimentos obrigatórios na Educação é um retrocesso. “É uma ameaça à 
continuidade dos avanços obtidos, entre eles a Lei do Piso Salarial do Magistério”, disse. Rosa Neide discursou 

representando a bancada do PT, na sessão solene em Homenagem ao Dia do Piso Salarial dos Professores e 
Professoras.

A 'Lei do Piso Salarial Profissional Nacional dos Professores do Magistério da Educação Básica' (Lei 11.738/2008) foi 
sancionada pelo então presidente Lula.

Projetos de Lei combate violência contra 
Mulher e promove igualdade de gênero

Bolsonaro ameaça Piso Salarial dos
Professores

A “Reforma” prevê o aumento na 
idade mínima para homens e 
mulheres se aposentarem, dificulta o 

Em parceria com o deputado 
estadual Valdir Barranco (PT), 
a deputada federal Professora 

Rosa Neide (PT) tem realizado 
diversos seminários nos municípios 
pólo de Mato Grosso, em campanha 
contra a PEC 06/2019 da “Reforma” 
da Previdência do governo 
Bolsonaro.

Os seminários já foram realizados em 
Lucas do Rio Verde, Carlinda, 
Comodoro, Diamantino, Confresa e 
Jaciara e contaram com palestras do 
ex-deputado Carlos Abicalil, do 
advogado Francisvaldo Assunção e 
do secretário de Organização do PT-
MT, Edilson Spenthof. 

“A Reforma do Bolsonaro vai 
dificultar o acesso à aposentadoria e 
reduzir o valor dos benefícios”, 
criticou Rosa Neide.

praticamente inviabiliza o acesso a 
aposentadoria aos trabalhadores 
rurais, entre outras maldades.

Campanha contra o Desmonte da 
Previdência

acesso à aposentadoria integral, 
rebaixa o valor médio dos benefícios 
que serão pagos aos aposentados, 
reduz a menos de um salário mínimo 
o valor do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) pago aos idosos em 
situação de vulnerabilidade, 

Pág.02 Pág.03

Editorial

Nesse curto período já apresentei na 
Comissão de Educação 27 
Proposições sendo que 17 foram 
aprovadas, entre elas: a convocação 
para que os ministros da Educação 
dessem explicações aos deputados e 
deputadas, a proposição que 
estabelece a realização de palestras 
na Comissão e a realização de várias 
audiências públicas.

Também apresentei 04 Projetos de 
Lei (PL), entre eles o 1659/2019 que 
veda a nomeação em cargos públicos 
de condenados pela Lei Maria da 
Penha e o 1296/2019, que estabelece 
parâmetros para a gestão 
democrática nas Escolas.

o último dia 01 de maio Nnosso mandato completou 3 
meses. Nesse período 

trabalhamos bastante tanto em 
Brasília, quanto em Mato Grosso na 
defesa dos direitos dos trabalhadores 
e trabalhadoras e contra a agenda de 
retrocessos do desgoverno Bolsonaro.

Cumprindo o lema da minha 
campanha tenho priorizado a luta 
por educação pública, laica, gratuita e 
de qualidade; e a luta por justiça 
social. Por indicação da bancada do 
PT, atuo como titular da Comissão de 
Educação. Também promovi o 
lançamento da Frente Parlamentar 
em Defesa da Escola Pública e em 
Respeito ao Profissional da Educação 
e participo da Frente Parlamentar 
em Defesa dos Povos Indígenas.

Proferi sete discursos no plenário e 
dezenas na Comissão de Educação. 
Sou membro da subcomissão especial 
de acompanhamento, 
monitoramento e avaliação do 
processo de implementação do Plano 
Nacional de Educação (PNE) e sou 
presidenta da subcomissão 
permanente de financiamento da 
educação básica, valorização do 
magistério e reforma da previdência.

O mandato da Professora Rosa Neide 
está a serviço do povo de Mato 
Grosso e do Brasil. Continuarei 
trabalhando incansavelmente ao 
lado dos (as) brasileiros (as) e mato-
grossenses.

#AfederalDeMT

Nesses três meses já promovi 
atividades do mandato em 13 
municípios, localizados em todas as 
regiões de Mato Grosso e continuarei 
indo ao encontro das pessoas para 
prestar contas do nosso trabalho, 
acolher suas demandas e trabalhar 
para atende-las.

Deputada Federal (PT-MT)
Professora Rosa Neide                            

Foto: Gabriel Paiva

Foto: Assessoria

Foto: Carlos Maranhão

Foto: Internet



professorarosaneide prof_rosaneideprof_rosaneide

R$ 500 mil para Centro Pop em Cuiabá

Reforma e desvinculação de
 receitas prejudica os 
Municípios

Especialistas criticam pacote 
anticrime de Moro e 
Bolsonaro

Comissão 
Especial do 
FUNDEB

uiabá que completou 300 anos no dia oito de abril foi contemplada com a indicação de uma emenda de R$ 500 Cmil do ex-deputado federal Ságuas Moraes (PT). A emenda garantirá a construção do Centro de Referência 
Especializado para População em Situação de Rua, conhecido como Centro Pop. Sucessora de Ságuas, a deputada 

Rosa Neide (PT) garantiu a manutenção da emenda, ao cadastrá-la no sistema de convênios do governo federal 
(Siconv) e fará o acompanhamento para liberação dos recursos ao município.

A primeira palestra, proferida por 
Rita Potyguara, ocorreu no dia 24 de 
abril e teve a seguinte temática: 
Educação Escolar Indígena: os 
avanços, impasses e desafios. 
Propositora da palestra, Rosa Neide 
lembrou que a Constituição de 1988 
reconheceu que é necessário ofertar 
aos povos indígenas uma educação 
diferenciada, intelectual, multilíngue 
e comunitária, o que não vem sendo 
respeitado pelo Ministério da 
Educação, na gestão Bolsonaro.

 Comissão de Educação Aaprovou, no dia 03 de abril, o 
requerimento de autoria da 

Professora Rosa Neide (PT) que 
propõe o uso do espaço da Comissão, 
às quartas-feiras, das 8h às 9h, para a 
promoção de palestras temáticas com 
profissionais do magistério e 
especialistas em diversas áreas da 
educação.

Em plenária das 
prefeitas e prefeitos de 
Mato Grosso, realizada 

no dia quatro de abril, em 
Cuiabá, Rosa Neide alertou 
os gestores para a queda na 
arrecadação dos municípios 
caso a “Reforma” da 
Previdência e a 
Desvinculação de Receitas, 
propostas por Bolsonaro 
sejam aprovadas. 

Sobre a desvinculação, a Deputada Rosa disse: “se Mato Grosso já tem 
dificuldade de receber o FEX, imagina se a União não tiver mais a obrigação 
de repassar os recursos do Fundeb e do Fundo de Saúde”?

“Nos pequenos municípios a 
arrecadação de impostos no 
comércio, oriunda das 
aposentadorias, benefícios e 
pensões é maior do que o FPM. A reforma reduzirá o poder de compra dos 
aposentados e impedirá que milhões se aposentem”, afirmou Rosa Neide.

Tanto os palestrantes quanto a 

Professora Rosa Neide (PT) 
participou no dia 25 de abril, 
em Cuiabá, de audiência 

pública sobre o pacote anticrime, de 
Moro e Bolsonaro. A atividade 
requerida em parceria com o 
deputado Barranco (PT) contou com 
palestras do ex-ministro da Justiça, 
Eugênio Aragão, do diretor do 
Instituto Brasileiro de Ciências 
Criminais, Yuri Pereira e do mestre 
em Ciências Criminais, Giovane 
Santin.

plateia afirmaram que o Pacote 
pretende: dar uma licença do Estado 
para que agentes de segurança 
matem sem serem punidos, e 
aumentem o encarceramento de 
brasileiros de baixa renda, pretos, 
analfabetos e desempregados.

Segundo o IBGE, mais de 720 mil 
brasileiros estão encarcerados no 
Brasil. “Superamos 
proporcionalmente os Estados 
Unidos e a China. Esse 
encarceramento em massa tem dado 
conta de reduzir os índices de 

 deputada Professora Rosa ANeide (PT) foi eleita no dia 08 
de maio, 3ª vice-presidenta da 

Comissão Especial destinada a dar 
parecer à PEC 15/2015, do novo Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (FUNDEB). 

A Proposta de Emenda à Constituição 
do novo FUNDEB está em tramitação 
na Câmara desde 2015 e precisa ser 
aprovada no Congresso até 2021, 
quando vence a vigência do atual 
fundo.

Palestras na 
Comissão de 
Educação
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