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Professora Rosa Neide

Saiba mais sobre o trabalho realizado na Câmara dos Deputados, os projetos de minha autoria e 
minha atuação política neste ano de 2019.

Luta pelos direitos do povo trabalhador!

Luta em defesa dos interesses de Mato Grosso!

A violência institucional praticada contra Dilma se estendeu ao ex-presidente Lula na forma de 
perseguição midiática-judicial, com condenações sem provas e prisão política do nosso maior líder, 
para impedi-lo de vencer as eleições 2018. Lutamos bravamente ao lado de Fernando Haddad, mas 
as Fake News e a força do estado de exceção levaram o atual presidente ao Poder.

Luta por justiça plena para Lula e para todos os brasileiros e brasileiras!

O mandato não é meu e sim dos mato-grossenses 
e das mato-grossenses. Por isso nossas bandeiras 
prioritárias são: educação, justiça social, saúde, 
empoderamento das mulheres, juventudes, povos 
indígenas, agricultura familiar e a melhoria da 
qualidade de vida nas cidades de nosso Estado, 
com integridade dos direitos humanos.

Junto com a bancada do PT e dos demais partidos de Oposição lutamos muito contra a Reforma da 
Previdência e contra todas as medidas que retiram direitos dos trabalhadores. Ao lado de Lula que 
está Livre e ao lado do povo brasileiro e mato-grossense, seguiremos na luta ao longo de todo o meu 
mandato. 

Trabalhamos muito e trabalharemos muito mais!

Deputada Federal (PT-MT)

Essa publicação tem por objetivo fazer um 
balanço das ações do primeiro ano do 
nosso mandato parlamentar. Nosso 

trabalho está pautado nos compromissos que 
assumimos com a população de Mato Grosso na 
campanha eleitoral de 2018, quando obtivemos 
51.015 votos livres e de confiança.

Tenho muito orgulho de ser deputada federal do 
Partido dos Trabalhadores (PT), o partido cujos 
governos mais trabalharam pelo desenvolvimento 
do Brasil, com crescimento econômico e distribui-
ção de renda. O golpe contra a presidenta Dilma 
em 2016 impediu que o nosso projeto popular e 
inclusivo continuasse conduzindo os rumos do 
País, colocando-o ladeira abaixo, com retirada de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e 
restrições às liberdades democráticas.
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Ao longo de 2019, a deputada federal Professora Rosa Neide (PT) 
visitou todas as regiões de Mato Grosso para dialogar com a popula-
ção sobre os efeitos perversos da Reforma da Previdência do governo 

Bolsonaro. 

Além de falar sobre a PEC 06/2019, a parlamentar participou dos 10 Encontros 
Regionais do Partido dos Trabalhadores  (PT-MT). Nos municípios, a parlamen-

tar também prestou contas das ações de seu mandato e acolheu demandas das 
autoridades locais, das lideranças e da população.

Os Seminários da Reforma da Previdência e/ou encontros foram realiza-
dos em: Lucas do Rio Verde, Carlinda, Alta Floresta, Diamantino, Cáceres, 
Comodoro, Juína, Cuiabá, Confresa, Barra dos Garças, Tangará da Serra, Jaciara, 
Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes, Primavera do Leste e Rondonópolis. 

Rosa Neide esteve, também, nos municípios de Acorizal, Jangada, Rosário Oeste, 
Nobres, Nova Mutum, São Félix do Araguaia, Porto Alegre do Norte, Canabrava do 
Norte, Rondolândia, Nova Brasilândia, Chapada dos Guimarães, Porto Estrela, 
Barra do Bugres e Santa Terezinha, onde se reuniu com a população e visitou 
comunidades indígenas.

A federal na estrada, ouvindo as lideranças e o povo: 

diálogo permanente com 
os/as mato-grossenses
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Educação como prioridade:  democrática,
 inclusiva e de qualidade

Pag. 07

professorarosaneide prof_rosaneideprof_rosaneide

A proposta visa regulamentar o parágrafo único 
do artigo 23 da Constituição Federal, para 

onstruir um Sistema Nacional de 

CEducação (SNE), que congregue União, 
Estados, Municípios e Distrito Federal 

com normas de cooperação federativa entre 
esses entes, para além dos governos, garantindo  
financiamento justo, equilibrado, e padrão de 
qualidade ao ensino ofertado a todos e todas 
estudantes do País, é o objetivo do Projeto de 
Lei Complementar (PLP) 216/2019 
apresentado pela deputada Rosa Neide.

A aprovação do PLP, que é uma demanda 
histórica da sociedade brasileira, tornará 
obrigatório à União, Estados, Municípios e  
Distrito Federal o desenvolvimento de ações 
articuladas, legislativas e administrativas, para 
assegurar padrão de qualidade, transparência e 
controle social na educação em todos os níveis e 
em todo território nacional.

garantir a educação como direito social, e 
cumprir o disposto no Plano Nacional de 
Educação (PNE) e na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB). 

Sistema Nacional de Educação
Professora Rosa Neide apresentou mais de 150 proposições neste 

primeiro ano de mandato

Iniciativas Legislativas Comissão de Educação da Câmara 

Ados Deputados tem sido o espaço de 
atuação cotidiana da deputada 

Professora Rosa Neide. Como membro do 
colegiado, a deputada já apresentou deze-
nas de proposições que foram reconhecidas e 
aprovadas. Rosa Neide também compõe 
como 3ª vice-presidenta, a Comissão 
Especial destinada a proferir parecer sobre a 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
15/2015, que visa constitucionalizar o Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb). 

Aprovado pelo Congresso Nacional e sancio-
nado pelo ex-presidente Lula em 2006, o 
Fundeb possui vigência até 31 de dezembro 
de 2020. Antes do Fundeb, o Brasil não 
destinava verbas federais para a educação 

Rosa Neide liderou com o deputado 
Waldenor Pereira (PT-BA), coordenador do 
Núcleo de Educação, Cultura e Desporto da 
Bancada, a construção e apresentação de 
Emenda na Comissão Especial do Fundeb 
que, entre outros aspectos, defende a ampli-
ação da complementação financeira da 
União dos atuais 10% para 40%, de forma 
progressiva, preserva o piso salarial do 
magistério e seu incremento real, defende a 
regulamentação de piso para os demais 
profissionais da educação e o custo aluno 
qualidade, como parâmetro de um financia-
mento de qualidade válido para todos.

infantil. O financiamento que garantiu, por 
exemplo,  às prefeituras a construção e 
manutenção de milhares de creches e pré-
escolas por todo País, é proveniente do 
Fundo. 

Pag. 06

professorarosaneide prof_rosaneideprof_rosaneide



Educação como prioridade:  democrática,
 inclusiva e de qualidade

Pag. 07

professorarosaneide prof_rosaneideprof_rosaneide

A proposta visa regulamentar o parágrafo único 
do artigo 23 da Constituição Federal, para 

onstruir um Sistema Nacional de 

CEducação (SNE), que congregue União, 
Estados, Municípios e Distrito Federal 

com normas de cooperação federativa entre 
esses entes, para além dos governos, garantindo  
financiamento justo, equilibrado, e padrão de 
qualidade ao ensino ofertado a todos e todas 
estudantes do País, é o objetivo do Projeto de 
Lei Complementar (PLP) 216/2019 
apresentado pela deputada Rosa Neide.

A aprovação do PLP, que é uma demanda 
histórica da sociedade brasileira, tornará 
obrigatório à União, Estados, Municípios e  
Distrito Federal o desenvolvimento de ações 
articuladas, legislativas e administrativas, para 
assegurar padrão de qualidade, transparência e 
controle social na educação em todos os níveis e 
em todo território nacional.

garantir a educação como direito social, e 
cumprir o disposto no Plano Nacional de 
Educação (PNE) e na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB). 

Sistema Nacional de Educação
Professora Rosa Neide apresentou mais de 150 proposições neste 

primeiro ano de mandato

Iniciativas Legislativas Comissão de Educação da Câmara 

Ados Deputados tem sido o espaço de 
atuação cotidiana da deputada 

Professora Rosa Neide. Como membro do 
colegiado, a deputada já apresentou deze-
nas de proposições que foram reconhecidas e 
aprovadas. Rosa Neide também compõe 
como 3ª vice-presidenta, a Comissão 
Especial destinada a proferir parecer sobre a 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
15/2015, que visa constitucionalizar o Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb). 

Aprovado pelo Congresso Nacional e sancio-
nado pelo ex-presidente Lula em 2006, o 
Fundeb possui vigência até 31 de dezembro 
de 2020. Antes do Fundeb, o Brasil não 
destinava verbas federais para a educação 

Rosa Neide liderou com o deputado 
Waldenor Pereira (PT-BA), coordenador do 
Núcleo de Educação, Cultura e Desporto da 
Bancada, a construção e apresentação de 
Emenda na Comissão Especial do Fundeb 
que, entre outros aspectos, defende a ampli-
ação da complementação financeira da 
União dos atuais 10% para 40%, de forma 
progressiva, preserva o piso salarial do 
magistério e seu incremento real, defende a 
regulamentação de piso para os demais 
profissionais da educação e o custo aluno 
qualidade, como parâmetro de um financia-
mento de qualidade válido para todos.

infantil. O financiamento que garantiu, por 
exemplo,  às prefeituras a construção e 
manutenção de milhares de creches e pré-
escolas por todo País, é proveniente do 
Fundo. 

Pag. 06

professorarosaneide prof_rosaneideprof_rosaneide



Líder na proposição de debates
anto no âmbito da Frente TParlamentar em Defesa da 
Escola Pública e em Respeito 

aos Profissionais da Educação, 
quanto na Comissão de Educação, a 
deputada Professora Rosa Neide tem 

liderado o ranking de aprovação de 
requerimentos para promoção de 
debates sobre o ensino no País. Os 
debates têm ocorrido em audiências públi-
cas e palestras que tem reunido educadores, 
estudantes e sociedade civil.

A educação domiciliar 
(homeschooling) defendi-

da por Bolsonaro, pelo ex-
ocupante do Ministério da 

Educação (MEC), Vélez 
Rodríguez e pelo atual, 

Abraham Weintraub foi 
debatida na Comissão de 

Educação a pedido da 
deputada. “A educação 

domiciliar pode signifi-
car, na prática, elitismo 
e segregação”, afirmou a 

Rosa Neide.

Rosa Neide promoveu dois debates 
na Câmara, sobre a Militarização 
das Escolas, proposta por 
Bolsonaro (confira quadro na 
última página). Em ambos,  
educadores e estudantes rejeitaram 
essa proposta. ”A militarização 
tem sido apresentada como 
resposta para a melhoria do 
desempenho e no enfrenta-
mento à violência. Até onde 
vai o papel da Polícia e qual é 
o do professor?A militariza-
ção da educação fere os 
direitos fundamentais garan-
tidos na Constituição”, desta-
cou a parlamentar.

Pag. 09
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Rosa Neide também apresentou outros 3 
Projetos de Lei (PLs) relacionados à Educação 
e também aos Direitos Humanos.

ara se alcançar a tão sonhada qualidade Pno ensino público em todo o território 
nacional é necessário fortalecer a partici-

pação da sociedade na vida escolar nacional. Na 
luta por esse objetivo, Professora Rosa Neide 
apresentou na Câmara, o Projeto de Lei (PL) 
1296/2019, que estabelece parâmetros nacio-
nais para a gestão democrática nas escolas 
públicas de educação básica.

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

PL 5392/2019, que estabelece que os 
cursos de formação para novos concursados e 
empregados públicos devem incluir a temáti-
ca da educação em direitos humanos, direito 
à memória, à justiça e à verdade histórica, 
incluindo às graves violações dos Direitos 
Humanos pelo Estado, cometidas após o 
golpe militar de 1964, estimulando a educa-
ção em direitos humanos. 

PL 4947/2019, para dispor sobre a 
Declaração de Anistiado Político a comunida-
des indígenas que, no período de 18 de 
setembro de 1946 até 5 de outubro de 1988, 
foram atingidas por atos institucionais ou de 
exceção.

PL 5279/2019, que proíbe referências 
enaltecedoras e homenagens, no âmbito de 
toda a educação básica e superior, a pessoas 
envolvidas com tortura de opositores, na 
ditadura civil-militar (1964 a 1985). 

São eles:

Frente Parlamentar em Defesa
dos Profissionais da Educação

Gestão Democrática

om apoio de 215 deputados e 

Cdeputadas, Professora Rosa 
Neide (PT) articulou já em março 

criação da Frente Parlamentar em 
Defesa da Escola Pública e em Respeito 
aos Profissionais da Educação. 

A petista preside a Frente, que promo-
veu mais de uma dezena de palestras 
temáticas (confira na última página) 
com participação de educadores, 
estudantes e parlamentares para 
discutir a atual conjuntura da Educação 
Pública no País, bem como os ataques 
que vem sendo desferidos contra os 
Profissionais da Educação, pelo governo 
de extrema-direita de Jair Bolsonaro e 
por setores da sociedade que são 
contrários à educação democrática, 
livre, laica, libertadora e de qualidade 
social.
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PL 5392/2019, que estabelece que os 
cursos de formação para novos concursados e 
empregados públicos devem incluir a temáti-
ca da educação em direitos humanos, direito 
à memória, à justiça e à verdade histórica, 
incluindo às graves violações dos Direitos 
Humanos pelo Estado, cometidas após o 
golpe militar de 1964, estimulando a educa-
ção em direitos humanos. 

PL 4947/2019, para dispor sobre a 
Declaração de Anistiado Político a comunida-
des indígenas que, no período de 18 de 
setembro de 1946 até 5 de outubro de 1988, 
foram atingidas por atos institucionais ou de 
exceção.

PL 5279/2019, que proíbe referências 
enaltecedoras e homenagens, no âmbito de 
toda a educação básica e superior, a pessoas 
envolvidas com tortura de opositores, na 
ditadura civil-militar (1964 a 1985). 

São eles:

Frente Parlamentar em Defesa
dos Profissionais da Educação

Gestão Democrática

om apoio de 215 deputados e 

Cdeputadas, Professora Rosa 
Neide (PT) articulou já em março 

criação da Frente Parlamentar em 
Defesa da Escola Pública e em Respeito 
aos Profissionais da Educação. 

A petista preside a Frente, que promo-
veu mais de uma dezena de palestras 
temáticas (confira na última página) 
com participação de educadores, 
estudantes e parlamentares para 
discutir a atual conjuntura da Educação 
Pública no País, bem como os ataques 
que vem sendo desferidos contra os 
Profissionais da Educação, pelo governo 
de extrema-direita de Jair Bolsonaro e 
por setores da sociedade que são 
contrários à educação democrática, 
livre, laica, libertadora e de qualidade 
social.
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Defesa da 
UFMT e 
do IFMT

A Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT) perdeu R$ 34 
milhões e o Instituto Federal de 
Mato Grosso (IFMT), R$ 32 
milhões. Diante do caos orçamen-
tário imposto pelos cortes, as Reitorias de 
ambas as Instituições não conseguiram efetuar 
o pagamento de funcionários terceirizados, 
como limpeza e segurança. Chegou inclusive a 
faltar luz nos campi da UFMT, em função do 
atraso no pagamento da tarifa.

A
s Instituições Públicas de 
Ensino Superior foram 
alvo preferencial do ataque 

de Bolsonaro ao direito à educa-
ção. Logo no início do mandato 
presidencial foi anunciado um 
corte linear de 30% no Orçamento 
das Universidades Federais (UFs) 
e Institutos Federais de Educação 
Ciência e Tecnologia (Ifs).

Para Rosa Neide, a precarização do 
Ensino Superior Público tem como 
objetivo central a privatização e a 
destruição da soberania nacional. A luta 
do povo mato-grossense e brasileiro precisa 
continuar, porque o governo entreguista e 
antinacional quer destruir o berço do pensa-
mento crítico e da ciência nacional, sobretudo 
para entregá-lo às megacorporações do 
Ensino Privado.

Diante desse caos promovido pelo governo de 
extrema-direita, Professora Rosa Neide 
liderou na bancada federal mato-grossense 
um movimento em defesa da UFMT e do 
IFMT. Ela articulou reuniões da bancada com 
o corpo dirigente das duas instituições, para 
que os parlamentares do Estado encampas-
sem a luta contra os cortes. Também pro-
pôs emendas à LDO e a LOA para 
fortalecer a educação superior, o 
ensino, a pesquisa e a extensão.

Rosa Neide promoveu reuniões da direção da 
UFMT com o prefeito de Cuiabá, 
Emanuel Pinheiro (MDB) e com o 
governador de Mato Grosso, Mauro 
Mendes (DEM). A luta institucional em 
todo País, somado aos milhões de brasileiros 
que saíram às ruas em defesa da Educação e 
contra os cortes levaram o governo a devolver 
parte dos recursos.

Pag. 11

professorarosaneide prof_rosaneideprof_rosaneide

Pag. 10

professorarosaneide prof_rosaneideprof_rosaneide

Atendendo a Requerimento 
apresentado por Rosa Neide, a 

Comissão de Educação também 
promoveu debate sobre políticas 

para o desenvolvimento científico 
e tecnológico de instituições 

públicas que atuam com 
Educação a Distância (EaD). 
“A EaD, é estratégica para 

o desenvolvimento da 
oferta de educação em todo 

País, quando se conside-
ram as metas do Plano 

Nacional de Educação”, 
afirmou a parlamentar.

A educação e os direitos LGBTI+: cons-
trução de uma cultura de respeito e enfrenta-
mento ao preconceito e à discriminação nas 
instituições educativas, também foi debatida 
na Comissão de Educação, por iniciativa da 
deputada. “A promoção da educação que 
reconheça a diversidade de orientação 
sexual e gênero nas escolas é funda-
mental pois garante efetividade ao 
respeito à dignidade da pessoa huma-
na expresso na nossa Constituição”, 
destacou.

Em audiência pública na Comissão, a deputada 
defendeu o Inep, Instituto responsável pela 
elaboração da prova e destacou a importância 
do Exame. 

Nos governos do ex-presidente Lula, o Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM) se 
tornou a principal porta de acesso dos estudan-
tes brasileiros ao Ensino Superior. Logo no 
início de seu governo, Bolsonaro tentou censu-
rar questões do ENEM, atitude que foi imedia-
tamente repudiada por Rosa Neide.

Em parceria com o deputado Alencar 
Santana (PT-SP), a parlamentar apresentou 
Requerimento na Comissão de Educação 
solicitando que o ministro Weintraub explicasse 
o acesso a dados sigilosos de estudantes inscri-
tos para realizar o Exame.
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Atendendo a Requerimento 
apresentado por Rosa Neide, a 
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Os professores e a Reforma da Previdência

A luta para que os educadores e educadoras não 
fossem prejudicados foi travada, ao longo de 
todo ano, na Comissão Especial e, também, na 
Comissão de Educação. Rosa Neide apresentou 
proposições para que os Profissionais da 
Educação não fossem atingidos pela PEC, tendo 
sido a primeira parlamentar à promover audiên-
cia pública sobre os impactos da Reforma na 
Educação. Com a bancada do PT articulou 
emenda para retirar os professores e professoras 
da Reforma, além de outras inúmeras emendas 
para minorar os efeitos nocivos sobre os traba-
lhadores em geral e os mais empobrecidos.

 forte atuação da bancada do PT no ACongresso Nacional e dos demais partidos 
de Oposição (PSB, PDT, PCdoB, PSOL e 

Rede) não foi suficiente para derrotar a Reforma 
da Previdência. Entretanto, o trabalho conjunto 
de parlamentares desses partidos conseguiu 
impedir maiores prejuízos para os professores e 
professoras.

Rosa Neide liderou a resistência no 
plenário da Câmara, que garantiu a 
votação de um destaque do PDT que 
reduziu a idade mínima para aposentado-
ria dos profissionais da educação. A PEC 
de Bolsonaro previa que professores poderiam se 
aposentar apenas com 60 anos de idade. O 
destaque aprovado após a intervenção da 
deputada e das bancadas, reduziu para 55 e 52 
anos, respectivamente, para professores e 
professoras que já estão no mercado de trabalho.

Voltando ao plenário da Câmara, especificamen-

A deputada também atua como presiden-
ta da subcomissão de Financiamento da 
Educação Básica, Valorização do 
Magistério e Reforma da Previdência, na 
Comissão de Educação e como subcoordenadora 
de Educação do Núcleo de Educação, Cultura e 
Desporto da bancada do PT. Em todos os 
espaços trabalhou com diálogo, debate público e 
mobilização em defesa dos profissionais da 
educação. 

te no dia 12 de agosto, quando os parlamentares 
aprovaram o destaque do PDT, Rosa Neide foi a 
responsável por subir à tribuna, discursar para 
os demais 512 deputados e convencê-los a votar 
favorável à emenda. 

“Me dirijo a cerca de 2,5 milhões de 
trabalhadores da educação que perde-
ram muito com a Reforma da 
Previdência. Nossa categoria é majorita-
riamente composta por mulheres, 85% 
dos profissionais da educação básica e 
praticamente 100% na educação infantil. 
Peguei na mão de crianças para ensinar 
a ler e a escrever e, sei que, depois do 
tempo de 25 anos, é quase impossível 
trabalhar emocional e fisicamente. A 
mulher dá o corpo, a alma e a vida para 
pegar na mão das crianças, levá-las ao 
banheiro, alimentá-las e ensiná-las a ler 
e a escrever”, discursou emocionada.

A emenda obteve 465 votos favoráveis e 25 
contrários. Foram 157 votos a mais do que os 
308 necessários. A luta valeu a pena. A educação 
não saiu totalmente derrotada, diante do massa-
cre que Reforma da Previdência representa aos 
trabalhadores e trabalhadoras do Brasil.

A única parlamentar de Mato Grosso a votar contra 
a Reforma da Previdência
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Greve da 
Educação 
Estadual

Apegado à lógica de desmonte das políticas 
públicas efetuada pelo governo Bolsonaro, o 
atual governo de Mato Grosso promoveu no 
início de janeiro um pacote de maldades contra 
os servidores públicos estaduais, entre elas o 
não pagamento da reposição inflacionária, 
conhecida em Mato Grosso como RGA; e o não 
cumprimento da Lei 510, específica da 
Educação.

 deputada Rosa Neide é professora Aaposentada da rede estadual de ensino 
de Mato Grosso. Ela é filiada ao 

Sindicato dos Trabalhadores no Ensino 
Público (Sintep-MT). Sindicato que realizou 
em 2019 a maior greve na história da educação 
estadual. Durante o período de paralisação, 
Rosa Neide atuou como mediadora junto ao 
governo do Estado para que a pauta da catego-
ria fosse atendida.

As principais reivindicações eram: o cumpri-
mento da Lei 510/2013 aprovada na 
Assembleia Legislativa no período em que Rosa 
Neide atuou como secretária de estado de 
educação; apresentação de cronograma para 
chamamento dos aprovados no último concurso 
da educação; e melhoria da estrutura física das 
Escolas. Ocorre que em nenhum momento o 
governo de Mato Grosso abriu qualquer possi-
bilidade de atendimento das solicitações do 
movimento grevista.

A greve acabou sem que o governo atendesse a 
nenhuma demanda da categoria. Estudantes 
que ficaram sem aulas perderam e os profissio-
nais também perderam, pois apesar da histórica 
luta não alcançaram o atendimento das reivin-
dicações. O governo do Estado pode até 
ter saído vitorioso, mas às custas do 
sofrimento e da dor dos profissionais da 
Educação. Essa maldade contra a Educação de 
Mato Grosso não deve e não será esquecida!

Rosa Neide procurou diversas vezes o gover-
nador Mauro Mendes (DEM) para negoci-
ar com o Sintep-MT e atender as legítimas 
reivindicações, mas o gestor se manteve irredu-
tível. Além de não negociar, judicializou a greve 
e promoveu o corte ilegal de salários dos 
profissionais em função dos 75 dias de paralisa-
ção.

Resistência Popular

Chamada inicialmente como Greve 
Nacional da Educação e convo-
cada pela Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em Educação 
(CNTE), os atos receberam a adesão 
da União Nacional dos Estudantes 
(UNE), da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), e de outras 
entidades e movimentos sociais.

 PEC 06/2019 e as medidas 

Ade Bolsonaro para a educa-
ção enfrentaram o repúdio e 

a resistência do povo brasileiro. O 
dia 30 de abril foi o marco da 
resistência popular contra o corte 
no orçamento das Universidades 
Federais e a reforma da Previdência. 
Mais de 2 milhões de brasileiros 
saíram as ruas e praças de cidades 
de todos os Estados e no Distrito 
Federal, para protestar contra a 
PEC e exigir que o governo devol-
vesse os recursos da educação.

Em Mato Grosso 30 mil manifes-
tantes saíram as ruas da capital 
Cuiabá, Rondonópolis, Tangará da 
Serra, Alta Floresta, Barra do 
Garças, Pontes e Lacerda, Cáceres, 
Primavera do Leste, Sorriso e 
Guarantã do Norte. A deputada 
Rosa Neide participou da mani-
festação na Esplanada dos 
Ministérios em Brasília.

Em 30 de maio, milhões de 
brasileiros voltaram às ruas do País. 
Cuiabá e as cidades pólo de Mato 
Grosso receberam milhares de 

O grande ato do Dia do 
Trabalhador contou com a 
presença da deputada na capital 
mato-grossense. Na atividade 
realizada no bairro Jardim Vitória,  
Rosa Neide destacou a luta contra a 
Reforma da Previdência, que seguia 
o mesmo padrão de retirada de 
direitos efetuada pela Reforma 
Trabalhista do governo Temer.

Estudantes, profissionais da 
Educação, petroleiros, servidores 
públicos e trabalhadores de 
diversas categorias participaram 
de paralisação nacional no dia 3 
de outubro. Manifestações 
ocorreram em todo território 
nacional contra os cortes na 
Educação e contra as privatiza-
ções das empresas públicas. O 
banqueiro ultraliberal, Paulo 
Guedes, ministro da Economia 
de Bolsonaro, vem anunciando 
desde o início do governo que 
'venderá tudo que puder ser 
vendido', o que inclui a 
Eletrobrás, os Correios, e os 
bancos públicos, como Caixa 
Econômica Federal e Banco do 
Brasil.

“O povo brasileiro resisti-
rá! Não permitiremos que 
esse desgoverno desmonte 
o Estado nacional e venda 
nossas riquezas na bacia 
das almas”, afirma Rosa 
Neide.

manifestantes. As mobiliza-
ções giraram em torno da 
rejeição da Reforma da 
Previdência pelo Congresso 
Nacional, em defesa da educação 
pública e pela devolução dos 
recursos das Universidades e 
Institutos Federais.

No dia 14 de junho, a deputada 
Rosa Neide participou em 
Cuiabá da Greve Geral 
contra a PEC 06/2019, 
conforme a parlamentar da 
“Deforma da Previdência”. 
Os manifestantes se reuniram na 
Praça Ipiranga e percorreram as 
principais avenidas do centro. 
Em todo Brasil, mais de 45 
milhões de trabalhadores e 
trabalhadoras cruzaram os 
braços.
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diversas categorias participaram 
de paralisação nacional no dia 3 
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ocorreram em todo território 
nacional contra os cortes na 
Educação e contra as privatiza-
ções das empresas públicas. O 
banqueiro ultraliberal, Paulo 
Guedes, ministro da Economia 
de Bolsonaro, vem anunciando 
desde o início do governo que 
'venderá tudo que puder ser 
vendido', o que inclui a 
Eletrobrás, os Correios, e os 
bancos públicos, como Caixa 
Econômica Federal e Banco do 
Brasil.

“O povo brasileiro resisti-
rá! Não permitiremos que 
esse desgoverno desmonte 
o Estado nacional e venda 
nossas riquezas na bacia 
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manifestantes. As mobiliza-
ções giraram em torno da 
rejeição da Reforma da 
Previdência pelo Congresso 
Nacional, em defesa da educação 
pública e pela devolução dos 
recursos das Universidades e 
Institutos Federais.

No dia 14 de junho, a deputada 
Rosa Neide participou em 
Cuiabá da Greve Geral 
contra a PEC 06/2019, 
conforme a parlamentar da 
“Deforma da Previdência”. 
Os manifestantes se reuniram na 
Praça Ipiranga e percorreram as 
principais avenidas do centro. 
Em todo Brasil, mais de 45 
milhões de trabalhadores e 
trabalhadoras cruzaram os 
braços.
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Em Comodoro, na aldeia Barracão Queimado, com o Povo Nhambikwara.

Com o companheiro Salvador Soltério, em Poconé

Com o prefeito de Santa Terezinha, Euclésio, e os 

vereadores Cleber Barros, Dagmar Gaּמi (PT) e 

Raimundo Resplande.

Alto PARAGUAI comigo na luta !

Com o vereador José Valério, de Nova Lacerda

Com o Prefeito de Diamatino, Eduardo Capistrano 
e os vereadores Ranielli Patrick, Eraldes Campos, 

Valdemir Izaias, Claudimar Barbacovi

Com os vereadores por Porto Alegre do Norte, 

Alex Gomes Ferreira (PT) e Aldenor Lima da 

Silva (PSB)

Em Rondolândia, com os índios Suruí, 
liderados pelo cacique Tabira.

Com o vereador Pedro Coelho, de Brasnorte

Com o vereador Bartolomeu e os companheiros e companheiras do PT, em Canabrava do Norte.

Com os companheiros e companheiras do PT, 

em Confresa.
Em Jangada, com os companheiros e 

companheiras do PT.

Em Rosário Oeste, com o prefeito João Antônio Balbino (PR), a secretária municipal de Educação, Jane Márcia Talarico e autoridades locais

Em Porto Estrela, com o vereador Cristiano 
Martins (PT) e lideranças locais.

Com a prefeita de Castanheira, a companheira 

Mabel Milanezzi
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Com o companheiro de Rondonópolis, 

Mauro Campos

Com os vereadores de São José do Xingu, Pedro Condão (PT) e Julimar Amorim

Em Acorizal com autoridades liderançasCom os vereadores por Colniza, Daniel Pereira de Andrade (PT), conhecido como Danielzinho e Nicodemos Zitkoski (PDT)

Com o vereador Nevair Bugão, de Nova Guarita

Com a vereadora Tuíta de Canstanheira, a  

secretária nacional de mulheres do PT Anne 

Karolyne e a vereadora Edina de Colíder

Em Comodoro, com o prefeito Jefferson Ferreira 

Gomes (DEM); vereadores (as); o presidente do 

PT local, Marcelo Beduschi; e populares.

Reunião com o vereador Diel, autoridades e 
populares em Rondolândia

 do Araguaia.

Com os companheiros do PT em São Félix

Com os vereadores por Ribeirão Cascalheira, 
Professora Isabel Fernandes (PT) e Fausto 

Francisco (PDT).

Com o Prefeito de Juína, Altir Peruzzo (PT), o 

adjunto de Cultura, Adriano e estudantes na 

reinauguração da biblioteca municipal.

Com representantes de Arenápolis, lideradas pela secretária de Saúde, Maria das Graças.
Com prefeito de Santo Afonso, Joabe Almeida, 

e a secretária de Saúde, Liliana Peçanha

Com o presidente estadual da CUT-MT 

Henrique Lopes

Com os vereadores de Porto dos Gaúchos Paulo Manuel, Enos dos Reis e a vereadora Kelly Duarte

Com o presidente do PT de Lucas do Rio Verde, 
Adriano Plácido de Jaciara, Gilson Santos

Com o presidente da Associação Sem Terra 
Com o vereador Mequiel, de Alta Floresta e o 

Deputado Estadual Valdir Barranco Com o vereador Luiz Antônio, de Carlinda
Com as companheiras de Cuiabá: 

Telma Rodrigues e Lígia da Silva Gilmar SoaresCom o presidente do PT de Várzea Grande, 

Com o deputado estadual Valdir Barranco e o 

vereador Luciano Demazzi, de Conselvan/Aripuanã

Com o vereador Erick Gonçalves, o presidente do PT 
Marcelo e companheiros/as de Barão de Melgaço

Com as vereadoras, Adriana Souza e Sidônia 

Kessler, juntamente com os vereadores, Ademir 

Alves e Txonto Ikpeng do município de Feliz Natal
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Participando da Greve dos Profissionais da 

Educação da rede estadual.
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Rosa Neide teve destaque na entrega do Prêmio Darcy Ribeiro 2019. O evento ocorreu dia 
29 de outubro na Câmara. A petista indicou o Fórum Nacional Popular de Educação 

(FNPE), que foi umas das instituições agraciadas com o prêmio.

A parlamentar também participou de Reunião da 
Internacional de Educação, que ocorreu em 
São Paulo no dia 22 de fevereiro. O evento fez parte 
da Campanha Mundial contra a Privatização e o 
Comércio da Educação articulado pela 
Internacional de la Educación América Latina 
(IEAL), International Education (IE), Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) 
e a Federação de Sindicatos de Professores e 
Professoras de Instituições Federais de Ensino 
Superior e de Ensino Básico e Tecnológico (Proifes).

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
seccional Mato Grosso também reconheceu a 
importância da atuação da deputada 
concedendo-lhe uma placa comemorativa, 
por sua atuação em defesa do fortalecimento do 
Estado Democrático de Direito e do Direito de 
Defesa.

A deputada foi convidada para apresen-
tar o PLP 216/2019, de sua autoria, 

que cria o Sistema Nacional de 
Educação (SNE) durante o XXIX 

Encontro Nacional dos Conselhos 
Municipais de Educação, organizado 

pela União Nacional dos Conselhos 
Municipais de Educação (UNCME), em 

Sergipe.
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Destaque Nacional
m seu primeiro ano de Emandato Professora 
Rosa Neide já se destaca 

como liderança nacional nos 
debates em defesa da 
Educação e do Meio 
Ambiente. Esse reconheci-
mento foi atestado pelo Prêmio 
Congresso Em Foco que 
anualmente aponta os deputa-
dos/as e senadores/as desta-
ques do ano, em diversas cate-
gorias e os mais influentes do 
Congresso Nacional.

Em 2019, a deputada foi a 
única parlamentar de Mato 
Grosso indicada para a 
categoria Clima & 
Sustentabilidade. Ao todo, 
concorreram nesta categoria 30  
senadores e 178 deputados.

A petista também representou a 
Comissão de Educação da 
Câmara, no I e II Encontro 
Nacional de Presidentes e 
Vice-presidentes das Co-
missões de Educação das 
Assembleias Legislativas. O 
primeiro evento ocorreu em 
Florianópolis no dia 7 de 
junho, e o segundo, em Cuiabá, 
nos dias 13 e 14 de setembro. 

Em ambos encontros, represen-
tantes de diversos Estados do 
País aprovaram documentos 
reforçando a necessidade de: 
aprovação da PEC 15/2015, 
que cria o novo Fundeb; 
cumprimento dos Planos 

Nacional, Distrital e Municipais de Educação; além de reforçarem o compromisso de 
mobilização permanente em defesa da educação, aprofundando os mecanismos de diálogo 
e de interação com a sociedade e com as representações políticas e sociais da União, dos 
Estados, dos municípios e do Distrito Federal.

Foto: Lula Marques
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Em defesa das diversidades, das juventudes, dos direitos humanos, 

dos povos: indígenas, do campo, das florestas e das águas.
Índio (FUNAI), para o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), que é comandado por ruralistas 
declaradamente inimigos das nações indíge-
nas.

Outra determinação da Medida Provisória foi a 
transferência da própria FUNAI para o 
Ministério da Família, Mulher e Direitos 
Humanos. Em ato de resistência, Rosa Neide 
apresentou emenda à MP para manter 
as competências da FUNAI, garantindo 
suas prerrogativas e o direito à terra 
pelos povos indígenas.

Após cinco meses de luta na Câmara, no 
trabalho de conscientização dos parlamentares 
sobre a importância de se garantir os direitos 
indígenas, ao votar a MP de Bolsonaro, a 
Câmara retornou à FUNAI ao organograma do 
Ministério da Justiça e devolveu à Fundação a 
competência de demarcar novas Terras 

A deputada comemorou muito essa vitória da 
luta e da resistência das nações indígenas do 
Brasil, mas destacou que a luta continua pela 
retomada do fortalecimento dos Distritos 
Sanitários de Saúde Indígena (DSEI), 
esvaziados por Bolsonaro; assim como a luta 
para que o atual Ministério da Educação 
reconheça as especificidades da Educação 
Escolar Indígena.

Outra importante ação desempenhada em 
defesa dos índios foi o amplo encontro realiza-
do entre lideranças indígenas de diversas 
regiões de Mato Grosso, sobretudo do Parque 
Nacional do Xingu, com representantes da 

Indígenas. Bolsonaro insistiu e editou a MP 
886. Mais uma vez Rosa Neide apresen-
tou emendas e o STF acabou suspen-
dendo a MP, impondo mais uma  derrota  ao  
Governo.
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“Temos um compromisso inquebrantá-
vel com os povos indígenas. Temos nos 
empenhado para buscar atender às 
demandas e reivindicações das 43 
etnias, que habitam nosso Estado”, diz a 
petista.

 mandato da deputada Rosa Neide 

Oestá à serviço do povo brasileiro e 
mato-grossense, em especial das 

populações excluídas e vulneráveis. 
Desde o primeiro dia como deputada federal, 
Rosa Neide participa da Frente Parlamentar 
em Defesa dos Povos Indígenas.

Ainda na campanha eleitoral de 2018, 
Professora Rosa Neide visitou comunidades 
indígenas em todas as regiões do Estado, 
assumindo o compromisso de representá-las 
no Parlamento Federal. Nesse primeiro ano de 
mandato a deputada já retornou a diversas 
aldeias para prestar contas de sua atuação 
parlamentar e para anunciar investimentos.

Os povos indígenas tem sido um dos alvos 
preferenciais do governo de extrema-direita. 
Logo no primeiro dia de mandato, Bolsonaro 
editou a Medida Provisória 870/2019, que 
transferiu a competência da demarcação de 
terras indígenas, da Fundação Nacional do 

Entre as comunidades visitadas pela parla-
mentar em 2019 estão as aldeias dos: 
Nhambikwara, Suruí, Karajá e 
Tapirapé. A deputada também se reuniu em 
Brasília e em Cuiabá com diversas lideranças 
dos povos indígenas no Estado. Entre as 
principais solicitações apresentadas estavam a 
proteção das terras indígenas, a manutenção 
da estrutura de saúde e da educação escolar 
indígena nas comunidades, todas elas ameaça-
das pelas investidas de Bolsonaro.
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empenhado para buscar atender às 
demandas e reivindicações das 43 
etnias, que habitam nosso Estado”, diz a 
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Em parceria com o deputado Valdir 
Barranco, a parlamentar promoveu no dia 25 
de abril, audiência pública na Assembléia 
Legislativa para debater o Pacote de Moro. 
Convidado para a audiência, o procurador da 
República aposentado e ex-ministro da 
Justiça do governo Dilma, Eugênio 
Aragão, criticou o Pacote que visa promover  
19  alterações  em  14  leis  já  existentes.

Ainda referente às investidas do atual governo 
contra os Movimentos Sociais, as minorias e as 
populações vulneráveis, Professora Rosa Neide 
demonstrou grande preocupação ao longo do 
ano, especialmente com o denominado 
Pacote Anticrime enviado à Câmara pelo 
ministro da Justiça Sérgio Moro.

“Estas propostas nada mais são que 
discurso populista simbólico de segui-
mentos do MP e do Judiciário contra a 
corrupção. Busca manter na pauta 
nacional o discurso de combate a 
corrupção, quando sabemos que o 
principal problema do Brasil é a pro-
funda desigualdade social, que causa a 
violência e faz com que famílias intei-
ras vivam com medo e na miséria”,  
disse Aragão.

A petista enfatizou que o Brasil é proporcional-
mente o País que possui o maior contingente 
de presos do mundo. Segundo dados do IBGE 
de 2016, mais de 720 mil brasileiros estão 
encarcerados. “Superamos proporcio-
nalmente os Estados Unidos e a China. 
Esse encarceramento em massa tem 
dado conta de reduzir os índices de 
violência”?

A deputada Rosa Neide concordou com o ex-
ministro e criticou o ex-juiz Moro por ter 
proposto um 'Pacotão', que entre outras 
medidas nefastas vai agravar o encarceramen-
to em massa no País. “Tenho certeza que se 
os especialistas da segurança pública e 
os pesquisadores da Academia tives-
sem sido consultados previamente, 
esse projeto seria de ações para comba-
ter as causas da criminalidade e não 
aumentar o encarceramento das pesso-
as”, disse.
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Rosa Neide esteve pessoalmente em um Encontro de Formação do 
MST, que ocorreu em 20 de julho, no Centro de Formação Olga Benário 

Prestes, em Várzea Grande. “Nosso mandato é parceiro do 
Movimento. A luta pela terra é a nossa luta” 

Secretaria de Estado de Educação (Seduc), da 
vice-governadoria e do Ministério Público 
Federal (MPF). O encontro ocorreu na UFMT, 
em Cuiabá, durante a Jornada 
Universitária em Defesa da Reforma 
Agrária (JURA), realizada em maio.

Na ocasião, as lideranças solicitaram a retoma-
da, por parte do Estado, dos investimentos em 
construção e reformas das Escolas indígenas, 
paralisados, segundo eles, principalmente após 
o Golpe contra a presidenta Dilma. “Após o 
impeachment sem crime todas as 
políticas que construímos em parceria 
com o MEC foram paralisadas. No 
período que o ex-deputado Ságuas 
Moraes (PT) e eu estivemos na Seduc, 
construímos mais de 80 novas escolas 
indígenas. Saímos em 2014 e de lá para 
cá nenhuma unidade de ensino foi 
construída”, disse Rosa Neide.

A luta pelos Direitos Humanos e pelo 
direito à Reforma Agrária também são 
bandeiras da parlamentar. No dia 5 de agosto a 
deputada participou de audiência na Justiça 
Federal de Sinop, acompanhada do deputado  
Carlos Veras (PT-PE), representante da 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias 
(CDHM) da Câmara, e do deputado estadu-
al Valdir Barranco (PT-MT), para pedir 

celeridade na resolução de conflitos vivencia-
dos por assentados e acampados, nos municí-
pios da região norte do Estado.

Visando resistir aos constantes ataques do 
governo federal contra as liberdades e as 
garantias individuais, a deputada participou  
do lançamento da Frente Parlamentar 
Mista em Defesa da Democracia e dos 
Direitos Humanos.

“A reforma agrária popular é o cami-
nho que precisamos trilhar no combate 
ao latifúndio e na promoção da agri-
cultura familiar sustentável”, avalia a 
deputada. 

O trabalho realizado pelo Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)  
tem contado com o apoio do mandato da 
deputada. Além de participar da organização 
da JURA, a parlamentar apoia a organização e 
a viabilização do 1º Encontro Nacional de 
Mulheres do MST, que ocorrerá em Brasília 
em março de 2020.
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Compromisso com o empoderamento 
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Em Brasília, a deputada propôs a realização de  
audiência pública para debater instru-
mentos de proteção dos direitos da 
mulher. O evento foi realizado em 8 de 
outubro, de forma conjunta pelas Comissões 
de Defesa dos Direitos da Mulher e de 
Educação. “Somos o quinto País no 
mundo que mais mata mulheres pelo 
simples fato de serem mulheres”, lamen-
tou ao destacar que é dever do Parlamento, 
propor e aprovar instrumentos de proteção à 
vida da mulher.

Símbolo na luta das mulheres brasileiras 
contra a violência, a ativista Maria da 
Penha esteve na capital matogrossense 
no dia 9 de agosto. Ela participou de um 
Colóquio promovido pelo governo do Estado 
e pelo Poder Judiciário, em comemoração 
aos 13 anos da Lei que leva o seu nome.“Foi 
preciso que uma mulher ficasse sem 
andar para que milhares se levantas-
sem contra a violência de gênero em 
nosso País”, disse Rosa Neide ao citar que 
Maria da Penha ficou paraplégica, após ser 
alvejada  por  arma  de  fogo  pelo  ex-marido.
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das Mulheres

nica deputada federal por Mato 

ÚGrosso, Professora Rosa Neide tem 
compromisso com a pauta feminista. 

Seu mandato é porta voz da luta por maior 
participação das mulheres na política. Para a 
petista, a sociedade brasileira precisa avançar 
no reconhecimento ao direito das mulheres 
alcançarem condições de igualdade com os 
homens, nos espaços de Poder e nas relações 
de trabalho.

Referência na luta das mulheres de Mato 
Grosso por igualdade de direitos, a 7ª edição 
do Festival de Cinema Tudo sobre 

O encerramento do Festival contou com 
uma roda de conversa sobre Participação da 
Mulher na Política. As debatedoras foram as 
deputadas federais Rosa Neide e 
Benedita da Silva (PT-RJ), e a ex-
deputada Manuela D’ávila (PCdoB-
RS).

Mulheres contou com o apoio do mandato da 
deputada. O evento ocorreu no Cine Teatro 
Cuiabá entre os dias 28 e 31 de outubro, com 
exibição de filmes produzidos e dirigidos por 
mulheres, mostras e lançamento de livros 
sobre gênero.

No Dia Internacional da Mulher, Professora Rosa 
Neide denunciou que Mato Grosso figura nas primei-

ras colocações do triste ranking de Estados onde 
morrem mais mulheres vítimas de violência. Dados da 

Secretaria de Segurança Pública (Sesp-MT) apontam 
que em 2018, a cada seis dias uma mulher foi vítima de 
feminicídio no Estado. “É preciso nos unirmos em 
defesa das mulheres mato-grossenses e brasi-

leiras. Pelo Direito de vivermos, mas termos 
vida com dignidade e felicidade”, discursou Rosa 
Neide no Plenário da Assembleia Legislativa em evento 

em homenagem às mulheres.
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isando à defesa dos direitos das 

Vmulheres e o empoderamento femi-
nino, professora Rosa Neide apre-

sentou 6 Projetos de Lei (PL). 

São eles:

PL 3792/2019, que dispõe sobre a 
criação de selo de qualidade para 
empresa que não tenha dentre os seus 

PL 3837/2019, que estabelece que 
homens em processo de pagamento de 
pensão alimentícia tenham que se 
apresentar ao poder judiciário, mensal-
mente, com o comprovante do paga-
mento.

PL 3793/2019, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de informação sobre a 
existência da Lei Maria da Penha como 
requisito para expedição do alvará de 
funcionamento, para estabelecimentos 
de tratamento de beleza do gênero 
feminino. 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 e cargos.

administradores agressores de violência 
doméstica e familiar.

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.

PL 1943/19, que altera o artigo 373-
A da Consolidação de Leis do 
Trabalho, que dispõe sobre a realiza-
ção de campanhas de divulgação dos 
direitos trabalhistas dos empregados 
domésticos e a promoção da igualdade 
entre homens e mulheres.

Iniciativas Legislativas
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Em 2019, o Elas por Elas foi lançado 
em Mato Grosso com a presença da 
secretária nacional de Mulheres do 
PT, Anne Karolynne. O evento realiza-
do em Cuiabá contou com apoio e 
participação da deputada Rosa Neide. 
Conforme a parlamentar, é tarefa do 
seu mandato apoiar a Secretaria de 
Mulheres do PT em Mato Grosso 
e o conjunto do partido na cons-
trução de candidaturas a prefei-
tas e vereadoras, em 2020.

Visando empoderar as mulheres 
petistas, o Partido dos Trabalhadores 
lançou em 2018 o Programa Elas 
por Elas. A iniciativa garante forma-
ção e incentivo à construção de candi-
daturas femininas, tanto nas eleições 
gerais, quanto nos pleitos municipais. 
Ano passado o PT elegeu 10 deputadas 
federais, e é a maior bancada feminina 
da Câmara.

Mais de 100 mil mulheres 
participaram da 6ª 

edição da Marcha, que 
teve como plataforma 

política a defesa de temas 
como: a terra, a água, as 

práticas agroecológicas, as 
políticas de educação e 

saúde, o combate à violência 
de gênero, além da Previ-

dência Social.

Marco na luta das mulheres 
do campo, das florestas e 

das águas, a Marcha das 
Margaridas 2019 contou 

com o apoio da deputada 
Rosa Neide. A parlamentar 
contribuiu na organização 

da caravana de mulheres 
mato-grossenses que foram 
à manifestação em Brasília, 

que ocorreu no dia 13 de 
agosto.
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Lula Livre! Lula Inocente!

da Polícia Federal, dos partidos de direita e 
extrema-direita, da Grande Mídia, das 
elites da indústria, do comércio e do merca-
do financeiro nacional e internacional e de 
amplos setores das Forças Armadas, visava 
derrubar a presidenta Dilma, sem que 
houvesse crime de responsabilidade e 
perseguir Lula para evitar a vitória do PT 
na eleição presidencial de 2018.

Esse conluio criminoso foi escancarado por 
meio das revelações do site de notícias The 
Intercept Brasil. “Os jornalistas do 
Intercept tem mostrado ao País e ao 
mundo o conluio realizado por Moro 
com os membros da Força Tarefa da 
Lava Jato para perseguir Lula. Moro 
nunca foi um juiz e sim um político. 
E a prova disso é que após tirar Lula 
da eleição para facilitar a vitória de 
Bolsonaro recebeu como recompen-
sa o cargo de ministro da Justiça”, 
criticou.

No período que esteve na prisão Lula foi 

Tanto nas oportunidades que esteve na 
capital do Paraná, quanto nas andanças por 
Mato Grosso e Brasília, a deputada Rosa 
Neide militou pela causa Lula Livre, por ter 
certeza de que Lula é inocente. A parlamen-
tar, sua equipe e toda a militância do PT de 
Mato Grosso está empenhada agora na luta 
pela anulação da sentença fraudulenta de 
Moro, para que Lula tenha liberdade plena. 
O Brasil precisa de Lula!

saudado com Bom dia, Boa tarde e Boa 
noite, todos os 580 dias por integrantes da 
Vigília Lula Livre montada na rua do lado 
de fora de sua cela. Professora Rosa Neide 
esteve na vigília.

Ainda em dezembro de 2018, Rosa Neide 
visitou a vigília após participar nos dias 06 
e 07, do Encontro do Coletivo de 
Relações de Gênero da CNTE, debaten-
do as agendas prioritárias do Congresso 
Nacional, o perfil das parlamentares eleitas 
e os movimentos pela igualdade de gênero e 
enfrentamento das violências contra às 
mulheres.
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Professora Rosa Neide comemorou a 
libertação do presidente e voltou à denunci-
ar sua condenação sem provas. “Lula foi 

pós 580 dias de prisão política, 

Ao Presidente Lula foi libertado no 
dia 08 de novembro do cárcere da 

Polícia Federal em Curitiba (PR). A liberta-
ção de Lula ocorreu a partir de decisão do 
Supremo Tribunal Federal (STF), que 
reestabeleceu a efetividade constitucional 
do direito à presunção de inocência.

Em julgamento das Ações Declaratórias de 
Constitucionalidade (ADCs) 43, 44 e 54 que 
questionavam a prisão em segunda instân-
cia, ações ajuizadas há alguns anos pelo 
Partido Ecológico Nacional (PEN, atual 
Patriota), pelo Conselho Federal da OAB e 
pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), 
o STF, por 6x5, firmou que o cumprimento 
de pena pode ocorrer somente após o 
trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória, como determina o artigo 5º,  
inciso 52, da Constituição Federal.  

condenado sem provas pelo ex-juiz 
Moro, no caso do Tripléx do 
Guarujá. Teve seu recurso julgado às 
pressas pelo Tribunal Regional 
Federal (TRF) da 4ª Região, que 
manteve a condenação ampliando a 
pena. Tudo enquadrado dentro do 
calendário eleitoral, para impedí-lo 
de disputar a eleição presidencial de 
2018”, afirmou.

Conforme Rosa Neide a ação política e 
seletiva dos membros da Operação Lava 
Jato, em parceria com setores do Poder 
Judiciário, do Ministério Público Federal, 

A petista também destacou que a violenta 
prisão política de Lula foi efetuada para 
impedi-lo de participar da campanha. 
“Isso ficou claro na medida que a 
Justiça proibiu Lula de dar entrevis-
tas no período eleitoral, para que ele 
não pudesse ajudar o companheiro 
Fernando Haddad que o substituiu 
na chapa presidencial”, disse.
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Trabalhando por Mato Grosso

8 - Campinápolis
7 - Brasnorte

2- Alto Paraguai 

6 - Barra do Bugres

4 - Aripuanã
5 - Barão de Melgaço 

3 - Arenápolis

Municípios contemplados:
1 - Acorizal 

20 - Itanhangá

23 - Matupá

30 - Pontal do Araguaia

38 - Santa Terezinha

31 - Ponte Branca

15 - Confresa

17 - Diamantino

27 - Nova Monte Verde

29 - Novo Mundo

35 - Rondonópolis
36 - Rosário Oeste

39 - São José dos Quatro Marcos

21 - Juína 

26 - Nova Maringá

42 - Torixoréu

9 - Campo Verde

11 - Castanheira

32 - Pontes e Lacerda

12 - Cocalinho
13 - Colniza 

19 - Guiratinga

25 - Nova Brasilândia

22 - Lucas do Rio Verde

33 - Primavera do Leste
34 - Ribeirão Cascalheira

43 - União do Sul

41 - Tangará da Serra

44 - Vila Bela da Santíssima Trindade

40 - São Pedro da Cipa

10 - Canabrava do Norte

14 - Comodoro

16 - Cotriguaçu

18 - General Carneiro

24 - Mirassol D’Oeste

28 - Nova Santa Helena

37 - Salto do Céu

Saúde =

R$ 8.167.077,00

Agricultura familiar =

para investimentos na aquisição de 
patrulha mecanizada com implemen-
tos agrícolas, caminhão para transpor-
te de leite e equipamentos, visando a 
melhoria da produtividade e da renda 
das famílias de agricultores/as familia-
res e assentados/as da Reforma 
Agrária.

R$ 5.951.336,00

para investimentos na alta e média 
complexidade de hospitais municipais 
e filantrópicos, ampliação de unidades 
hospitalares, na atenção básica de 
saúde, com custeio e compra de 
equipamentos, aquisição de ambulân-
cias e construção de laboratórios.

R$ 620.000,00

Infraestrutura urbana, rural, 
social e turística =

para investimento em pavimentação 
asfáltica dos municípios; construção 
de ginásios poliesportivos, terminais 
rodoviários, centro de convivência de 
idosos, quadras poliesportivas; e 
aquisição de maquiná-
rio/equipamentos às prefeituras para 
trabalhos de limpeza urbana e melho-
rias de estradas vicinais.

Pag. 31

ntre as funções de um parlamen-Etar federal está a destinação de 
emendas ao Orçamento Geral da 

União (OGU), para investimentos em 
seus Estados de origem e municípios.

Neste primeiro ano de mandato, 
Professora Rosa Neide trabalhou 
pela liberação dos recursos de 
emendas apresentadas ao Orçamento 
Geral da União 2019, pelo ex-deputado 
federal Ságuas Moraes (PT). 

Quarenta e quatro municípios de 
Mato Grosso foram contemplados com 
recursos de emendas, destinadas pelo 
ex-deputado Ságuas Moraes, somando  
R$ 14.738.413,00.

Para ano de  2020, Rosa Neide apre-
sentou emendas priorizando  investi-
mentos em: saúde, educação, cultura, 
agricultura familiar, comunidades indí-
genas e infraestrutura social, rural e 
urbana.
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Audiências, palestras e encontros realizados 
em 2019 
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Encontro Encontro do Coletivo de Relações de Gênero da CNTE 06 e 07/12/2018 Curitiba-PR

Audiência Pública 
Audiência pública para discutir a Reforma da Previdência e os impactos na educação e 
sobre os/as professores/as. 04/04/2019 Brasília-DF

Lançamento Lançamento da 20ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública, da CNTE, no 
âmbito da Comissão de Educação, em parceria com o Dep. Waldenor Pereira 

10/04/2019 Brasília-DF

Palestra Educação Indígena: impasses e desafios - Dra. Rita Potyguara 24/04/2019 Brasília-DF

Seminário
 Seminário para discutir o fomento aos denominados colégios cívico-militares pelo 
Ministério da Educação - militarização 09/05/2019 Brasília-DF

Audiência Pública Audiência Pública da Comissão de Educação destinada a debater as condições para a realização
 do Enem no ano de 2019  15/05/2019 Brasília-DF

Audiência Pública Para discutir os precatórios do Fundef/Fundeb e sua subvinculação 21/05/2019 Brasília-DF

Audiência Pública Novo Fundeb Permanente, com a presença da CNTE, Jorge Abrahão de Castro e CNM 21/05/2019 Brasília-DF

Audiência Pública Novo Fundeb Permanente, com a presença do Professor Carlos Abicalil 28/05/2019 Brasília-DF

Seminário Para discutir a regulamentação da educação domiciliar  30/05/2019  Brasília-DF

Audiência Pública Novo Fundeb Permanente, com a presença do Professor  Binho Marques 30/05/2019 Brasilia-DF

Audiência Pública Novo Fundeb Permanente, com a presença do MEC, Consed, Undime, CNTE 04/06/2019 Brasília-DF

Palestra Gestão Democrática e direito à educação - Dr. Erasto Fortes Mendonça 05/06/2019 Brasília-DF

Audiência Pública Novo Fundeb Permanente, com a presença do CNTE, Anped e ABM 06/06/2019 Brasília-DF

Audiência Pública 
Para debater políticas para o desenvolvimento científico e tecnológico de 
instituições públicas que atuam com educação a distância  06/06/2019 Brasília-DF

Audiência Pública Saúde do Professor frente à Reforma da Previdência Social 11/06/2019 Brasília-DF

Audiência Pública Novo Fundeb Permanente, com a presença da FINEDUCA, Undime, FNP e Ministério da Economia 18/06/2019 Brasília-DF

Audiência Pública Novo Fundeb Permanente, com a presença da Governadora Fátima Bezerra, Representante 
do Fórum de Governadores 25/06/2019 Brasília-DF

Seminário 05 anos do PNE, em parceria com o Deputado Pedro Uczai e outros 26/06/2019 Brasília-DF

Audiência Pública 
Para debater o orçamento das Universidades e Institutos Federais e as 
condições para efetivação da autonomia administrativa e financeira  02/07/2019 Brasília-DF

Audiência Pública 
Sobre a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação 
no contexto do SNE, em parceria com a Frente Parlamentar em Defesa da Escola Pública
 e em Respeito ao Profissional da Educação. 

09/07/2019 Brasília-DF

Palestra Formação dos Profissionais da Educação - Dr. Luiz Dourado 10/07/2019 Brasília-DF

Palestra Educação em direitos humanos e direitos indígenas - Dr. Julio José Araújo Junior e Rubens Valente 14/08/2019 Brasília-DF

Audiência Pública 
Sobre o "Future-se", em parceria com as Frentes parlamentares em defesa das
Universidades e dos Institutos e com a Frente Parlamentar em Defesa da Escola Pública e em 
respeito aos Profissionais da Educação

15/08/2019 Brasília-DF

Palestra Escola e Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes 28/08/2019 Brasília-DF

Audiência Pública 
Sobre educação e os direitos de LGBTI+: construção de uma cultura de 
respeito e enfrentamento ao preconceito e à discriminação nas instituições educativas  29/08/2019 Brasília-DF

Audiência Pública 
Para debater a regulamentação da cooperação federativa em educação e 
a instituição do Sistema Nacional de Educação 10/09/2019 Brasília-DF

Palestra 
Sistema Nacional de Educação (SNE): acúmulos, impasses e desafios 
Ms. Carlos Augusto Abicalil e Dr. Luiz Dourado 11/09/2019 Brasília-DF

Encontro O Novo Fundeb e a implementação do Plano Estadual de Educação do Estado e os
 desafios educacionais à luz do PNE 13 e 14/09/2019 Cuiabá-MT

Encontro 2º Encontro Nacional dos Presidentes e Vice-presidentes das Comissões de Educação das 
Assembleias Legislativas do país, em parceria com os deputados Valdir Barranco e Thiago Silva

 13 e 14/09/2019 Cuiabá-MT

Palestra 
Paulo Freire: contribuição social, política e pedagógica - Dr. Dimas Brasileiro Veras,
Dr. Erasto Fortes e Dep. Luiza Erundina 18/09/2019 Brasília-DF

Seminário 

Audiência Pública 
Para debater o processo de nomeação de Reitores das Instituições Federais 
de Ensino Superior  08/10/2019 Brasília-DF

Para debater as condições de funcionamento das instituições federais de ensino, 
alternativas para o seu financiamento e o Programa "Future-se" 20/09/2019 Tangará da 

Serra-MT

Audiência Pública 
Para debater proposições legislativas e campanhas, publicitárias e 
educativas, de promoção de direitos e de prevenção das violências contra as mulheres 08/10/2019 Brasília-DF

Palestra Educação, Arte, Leitura e Cultura: diretrizes e boas práticas -  Prefeito Altir Peruzzo, 
Adriano Souza e Silvia Machado 09/10/2019 Brasília-DF

Seminário Dia do Professor e as políticas para sua valorização 15/10/2019 Brasília-DF

Audiência Pública Audiência Pública/Seminário políticas e reformas curriculares, "Future-se", a BNCC e a Reforma do
Ensino Médio  18/10/2019 Cáceres-MT

Audiência Pública Novo Fundeb Permanente, com a presença do Consed, Undime 22/10/2019 Brasília-DF

Palestra Educação e Cultura Popular: princípios político-pedagógicos libertadores 
Maria Luiza Pinho Pereira e Dimitri Silveira 23/10/2019 Brasília-DF

Audiência Pública 
Para debater iniciativas para promoção da gestão democrática na educação 
básica e o fomento às entidades representativas de estudantes 24/10/2019 Brasília-DF

Encontro 
XXIX Encontro Nacional dos Conselhos Municipais de Educação debatendo o
 PLP 216/19, do Sistema Nacional de Educação 01/11/2019 Aracaju-SE

Palestra Militarização de escolas públicas - Dra. Natália Duarte e Dra. Gabriela 
Tunes da Silva 06/11/2019 Brasília-DF

Palestra 
Consciência Negra: avanços e desafios da luta antirracista e para a promoção da diversidade 
e da igualdade étnico-racial na educação e na sociedade - Dep. Benedita da Silva, 
Dra. Catarina Almeida Santos, Dra. Renisia Cristina Filice e Professora Neide 

20/11/2019 Brasília-DF

Seminário 
Na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná para debater o FUNDEB, em
 parceria com o Deputado Rogério Correia (PT-MG). 28/11/2019 

Seminário Regional para debater o novo FUNDEB, em  parceria com o Deputado Emanuel Pinheiro Neto  18/12/2019 

Belo Horizonte-MG

ATIVIDADE TEMA DATA LOCAL

Audiência Pública Para discutir o Pacote Anticrime 25/04/2019 Cuiabá-MT

Audiência Pública 24/06/2019 Cuiabá-MTPara discutir a Lei Kandir, com a presença do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG)

Para discutir a criação de novos municípios PLP 137/2015 08/10/2019 Cuiabá-MTAudiência Pública 

Cuiabá-MT
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Seminário Para discutir a regulamentação da educação domiciliar  30/05/2019  Brasília-DF

Audiência Pública Novo Fundeb Permanente, com a presença do Professor  Binho Marques 30/05/2019 Brasilia-DF

Audiência Pública Novo Fundeb Permanente, com a presença do MEC, Consed, Undime, CNTE 04/06/2019 Brasília-DF

Palestra Gestão Democrática e direito à educação - Dr. Erasto Fortes Mendonça 05/06/2019 Brasília-DF

Audiência Pública Novo Fundeb Permanente, com a presença do CNTE, Anped e ABM 06/06/2019 Brasília-DF

Audiência Pública 
Para debater políticas para o desenvolvimento científico e tecnológico de 
instituições públicas que atuam com educação a distância  06/06/2019 Brasília-DF

Audiência Pública Saúde do Professor frente à Reforma da Previdência Social 11/06/2019 Brasília-DF

Audiência Pública Novo Fundeb Permanente, com a presença da FINEDUCA, Undime, FNP e Ministério da Economia 18/06/2019 Brasília-DF

Audiência Pública Novo Fundeb Permanente, com a presença da Governadora Fátima Bezerra, Representante 
do Fórum de Governadores 25/06/2019 Brasília-DF

Seminário 05 anos do PNE, em parceria com o Deputado Pedro Uczai e outros 26/06/2019 Brasília-DF

Audiência Pública 
Para debater o orçamento das Universidades e Institutos Federais e as 
condições para efetivação da autonomia administrativa e financeira  02/07/2019 Brasília-DF

Audiência Pública 
Sobre a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação 
no contexto do SNE, em parceria com a Frente Parlamentar em Defesa da Escola Pública
 e em Respeito ao Profissional da Educação. 

09/07/2019 Brasília-DF

Palestra Formação dos Profissionais da Educação - Dr. Luiz Dourado 10/07/2019 Brasília-DF

Palestra Educação em direitos humanos e direitos indígenas - Dr. Julio José Araújo Junior e Rubens Valente 14/08/2019 Brasília-DF

Audiência Pública 
Sobre o "Future-se", em parceria com as Frentes parlamentares em defesa das
Universidades e dos Institutos e com a Frente Parlamentar em Defesa da Escola Pública e em 
respeito aos Profissionais da Educação

15/08/2019 Brasília-DF

Palestra Escola e Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes 28/08/2019 Brasília-DF

Audiência Pública 
Sobre educação e os direitos de LGBTI+: construção de uma cultura de 
respeito e enfrentamento ao preconceito e à discriminação nas instituições educativas  29/08/2019 Brasília-DF

Audiência Pública 
Para debater a regulamentação da cooperação federativa em educação e 
a instituição do Sistema Nacional de Educação 10/09/2019 Brasília-DF

Palestra 
Sistema Nacional de Educação (SNE): acúmulos, impasses e desafios 
Ms. Carlos Augusto Abicalil e Dr. Luiz Dourado 11/09/2019 Brasília-DF

Encontro O Novo Fundeb e a implementação do Plano Estadual de Educação do Estado e os
 desafios educacionais à luz do PNE 13 e 14/09/2019 Cuiabá-MT

Encontro 2º Encontro Nacional dos Presidentes e Vice-presidentes das Comissões de Educação das 
Assembleias Legislativas do país, em parceria com os deputados Valdir Barranco e Thiago Silva

 13 e 14/09/2019 Cuiabá-MT

Palestra 
Paulo Freire: contribuição social, política e pedagógica - Dr. Dimas Brasileiro Veras,
Dr. Erasto Fortes e Dep. Luiza Erundina 18/09/2019 Brasília-DF

Seminário 

Audiência Pública 
Para debater o processo de nomeação de Reitores das Instituições Federais 
de Ensino Superior  08/10/2019 Brasília-DF

Para debater as condições de funcionamento das instituições federais de ensino, 
alternativas para o seu financiamento e o Programa "Future-se" 20/09/2019 Tangará da 

Serra-MT

Audiência Pública 
Para debater proposições legislativas e campanhas, publicitárias e 
educativas, de promoção de direitos e de prevenção das violências contra as mulheres 08/10/2019 Brasília-DF

Palestra Educação, Arte, Leitura e Cultura: diretrizes e boas práticas -  Prefeito Altir Peruzzo, 
Adriano Souza e Silvia Machado 09/10/2019 Brasília-DF

Seminário Dia do Professor e as políticas para sua valorização 15/10/2019 Brasília-DF

Audiência Pública Audiência Pública/Seminário políticas e reformas curriculares, "Future-se", a BNCC e a Reforma do
Ensino Médio  18/10/2019 Cáceres-MT

Audiência Pública Novo Fundeb Permanente, com a presença do Consed, Undime 22/10/2019 Brasília-DF

Palestra Educação e Cultura Popular: princípios político-pedagógicos libertadores 
Maria Luiza Pinho Pereira e Dimitri Silveira 23/10/2019 Brasília-DF

Audiência Pública 
Para debater iniciativas para promoção da gestão democrática na educação 
básica e o fomento às entidades representativas de estudantes 24/10/2019 Brasília-DF

Encontro 
XXIX Encontro Nacional dos Conselhos Municipais de Educação debatendo o
 PLP 216/19, do Sistema Nacional de Educação 01/11/2019 Aracaju-SE

Palestra Militarização de escolas públicas - Dra. Natália Duarte e Dra. Gabriela 
Tunes da Silva 06/11/2019 Brasília-DF

Palestra 
Consciência Negra: avanços e desafios da luta antirracista e para a promoção da diversidade 
e da igualdade étnico-racial na educação e na sociedade - Dep. Benedita da Silva, 
Dra. Catarina Almeida Santos, Dra. Renisia Cristina Filice e Professora Neide 

20/11/2019 Brasília-DF

Seminário 
Na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná para debater o FUNDEB, em
 parceria com o Deputado Rogério Correia (PT-MG). 28/11/2019 

Seminário Regional para debater o novo FUNDEB, em  parceria com o Deputado Emanuel Pinheiro Neto  18/12/2019 

Belo Horizonte-MG

ATIVIDADE TEMA DATA LOCAL

Audiência Pública Para discutir o Pacote Anticrime 25/04/2019 Cuiabá-MT

Audiência Pública 24/06/2019 Cuiabá-MTPara discutir a Lei Kandir, com a presença do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG)

Para discutir a criação de novos municípios PLP 137/2015 08/10/2019 Cuiabá-MTAudiência Pública 

Cuiabá-MT




