
“Hoje ocupamos 15% das cadeiras da 
Câmara dos Deputados. Mas na 
Argentina já são mais de 40%. Nossa 
luta sempre foi árdua e pouco a pouco 
temos avançado, mas precisamos 
conquistar mais”, disse Rosa Neide.

Benedita da Silva ressaltou que a luta 

ais de 300 pessoas testemu-Mnharam uma tarde de gala no 
Cine Teatro Cuiabá na quinta-

feira (31.10). Uma roda de conversa que 
reuniu as deputadas federais petistas, 
Benedita da Silva (RJ) e Professora Rosa 
Neide (MT) e a ex-deputada Manuela 
D'ávila (PCdoB-RS) marcou o encerra-
mento do 7º Festival de Cinema Tudo 
Sobre Mulheres. 

das mulheres de um modo geral é 
complexa, mas a das mulheres negras é 
bem mais difícil. “As negras brasileiras 
primeiro tem que lutar para sobreviver, 
porque no alto índice de feminicídio 
vivenciado no Brasil quem mais morre 
são as negras”, afirmou.

“É muito fácil ser feminista e votar a 
favor da reforma trabalhista que 
precarizou o trabalho das mulheres 
pobres, a favor do corte de verbas da 
Educação que retira a creche dos filhos 
das mulheres mais humildes. Esse tipo 
de postura política não nos representa. 
Nossa luta é por mais mulheres na 
política, mas que trabalhem por políti-
cas públicas que beneficiem todas as 
mulheres”, afirmou Manuela.
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Rosa Neide, Benedita da Silva
e Manuela D’ávila debatem 
participação da mulher na
política

Prêmio Darcy Ribeiro 
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Rosa Neide destacou a escolha do 

 autora da indicação do Prêmio ADarcy Ribeiro ao Fórum 
Nacional Popular de Educação 

(FNPE), a deputada Professora Rosa 
Neide (PT) discursou na terça-feira 
(29.10) durante a cerimônia de home-
nagem aos finalistas agraciados pelo 
prêmio que se destina a entidades ou 
pessoas cujo os trabalhos e ações 
merecem destaque na promoção da 
educação brasileira.

FNPE. “A indicação do prêmio ao 
Fórum se dá pela mobilização em 
defesa da educação. O FNPE cons-
truiu a Conferência Nacional Popular 
de Educação (Conape), promovendo o 
processo de participação da sociedade 
para garantir o direito à educação, 
além de promover o movimento 
realizado de forma autofinanciada 
coletiva e solidária”, justificou a 
parlamentar. Além do FNPE outras 
entidades foram agraciadas.

PL proíbe Educação de 
prestar homenagem a 
torturadores

Diálogo sobre Fé e 
Política com militantes
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Bolsonaro deve pedir
perdão ao cacique 

Raoni

Mais de 50 audiências 
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Fundeb que precisa ser 
aprovado no Congresso
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A proposição  vale para os cursos de 
formação, em decorrência da posse de 
novos concursados e empregados 

 deputada federal Professora ARosa Neide (PT) apresentou na 
terça-feira (08.10) na Câmara, o 

Projeto de Lei (PL) 5392/2019, que 
estabelece que os cursos de formação 
para novos concursados e empregados 
públicos, deve promover à temática da 
educação em direitos humanos, direito 
à memória, à justiça e à verdade 
histórica, incluindo às graves viola-
ções dos Direitos Humanos pelo 
Estado, cometidas após o golpe militar 
de 1964’’.

públicos, da administração pública 
direta ou indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Para a deputada, o PL tem o objetivo 
pedagógico, no sentido de que os 
agentes públicos (servidores e empre-
gados) dos três níveis federativos 
sejam devidamente educados e 
orientados, quanto aos efeitos danosos 
na vida da coletividade, decorrentes 
das hostilidades trazidas por um 
regime militar, ditatorial, como aquele 
vivido pelo Brasil em duas décadas de 
trevas (meados da década de 1960 até 
meados da década de 1980), destaca.

 fé cristã e a política podem e devem andar juntas’’. AA afirmação é da deputada federal Benedita da Silva 
(PT-RJ) e foi proferida em Cuiabá, durante Seminário 

sobre o povo cristão e a política. O evento ocorreu na 
quinta-feira (31.10) à noite, e reuniu militantes do PT que são 
evangélicos, católicos e professantes de outras religiões. A 
deputada Rosa Neide (PT-MT) e o deputado estadual Valdir 
Barranco (PT) também participaram da atividade.

“Os ensinamentos e os exemplos de Jesus Cristo foram 
sempre em defesa dos mais humildes e dos trabalhadores. O 

nosso partido faz política em defesa desse povo sofrido. 
Portanto não há nenhuma contradição”, exemplificou 
Benedita.

“O que estamos vendo por parte do atual governo federal é 
a destruição de políticas públicas que beneficiam a maioria 
da população, como a previdência. Precisamos derrotar 
esse projeto excludente, mas para isso precisamos trazer 
novamente a maioria do povo cristão para o nosso projeto 
de desenvolvimento com justiça social”, destacou Rosa 
Neide.

Escritório Político em Cuiabá
Rua Deputado Roberto Cruz, Quadra 12, Número 01
Bairro Miguel Sutil – Cuiabá/MT
CEP: 78048-298
Telefone: (65) 3054-4839

Bolsonaro deve pedir perdão ao 
cacique Raoni 

Deputada recebe homenagem da OAB 

m reunião com lideranças Eindígenas na quarta-feira 
(25.09), na Câmara, a deputada 

federal Professora Rosa Neide (PT) 
exigiu que o presidente Jair 
Bolsonaro (PSL), “peça perdão” por 
ter destratado o cacique Raoni 
Metuktire, da etnia Caiapó de Mato 
Grosso, durante seu discurso na 
abertura da Assembleia Geral da 

ONU em Nova York. Diante dos 
líderes mundiais, acusou o indígena 
de 89 anos de ser “peça de manobra” 
do interesse de governos estrangei-
ros na Amazônia.

“Vocês são líderes nacionais. Vocês 
nos representam. Nós precisamos de 
um pedido público de perdão a você 
pelo que o irresponsável desse 

presidente da República fez em nível 
mundial, destratando uma figura 
respeitada no mundo inteiro. Minha 
solidariedade e meu respeito como 
filha de Mato Grosso. Estou ao lado de 
vocês para lutar, para fazer o que for 
necessário para o nosso país e nossa 
terra resguardar os direitos de vocês”, 
disse Rosa Neide ao lado de Raoni e 
do seu filho Megaron. 

Na justificativa do Projeto, a deputa-
da afirma que a consciência demo-
crática rechaça elogios e referências 
positivas à atos de exceção em 
decorrência de motivação exclusiva-

rofessora Rosa Neide (PT) Papresentou terça-feira (01.10), 
na Câmara, o Projeto de Lei (PL) 

5279/2019, que proíbe a Educação 
Pública de prestar homenagem a 
pessoas envolvidas com tortura de 
opositores, na ditadura civil-militar 
(1964 a 1985).

mente política.

A parlamentar também cita que os 
valores democráticos e humanistas 
consagrados na Constituição Federal 
têm como corolário a repulsa a 
quaisquer referências enaltecedoras 
e homenagens a pessoas que tenham 
defendido a supressão do regime 
democrático ou participado direta ou 
indiretamente da abominável prática 
de tortura a opositores do regime 
político que vigorou de 31 de março 
de 1964 a 15 de março de 1985.

rofessora Rosa Neide (PT) foi homenageada na sexta-feira (25.10) Ppela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso, por 
sua atuação em defesa do Estado Democrático de Direito.

Rosa Neide recebeu uma placa em homenagem ao trabalho pelo 
fortalecimento do direito de defesa, na Câmara dos Deputados. De 
acordo com a OAB, `o Estado Democrático Brasileiro que a sociedade 
merece é construído com o direito de defesa fortalecido. A construção 
de leis, que assegurem esse direito aos cidadãos é a construção de uma 
sociedade justa e soberana´.

professorarosaneide prof_rosaneideprof_rosaneide

Diálogo sobre Fé e Política com 
militantes e religiosos

PL de Rosa Neide estabelece 
memória das violações pós 
1964 em cursos de formação
para novos servidores

PL proíbe Educação de prestar
homenagem a torturadores
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Editorial
 desgoverno Bolsonaro Ocontinua empenhado em 
desmontar o Estado 

Brasileiro e as políticas públicas que 
garantiram o desenvolvimento do 
País, com inclusão social ao longo 
dos 13 anos de governos do PT.

Após destruir o Sistema Solidário de 
Previdência Social Pública, consa-
grado na Constituição Federal de 
1988, Bolsonaro e seu ministro da 
Economia, o ultraliberal Paulo 
Guedes seguem empenhados em 
massacrar o povo brasileiro, em 
benefício do Mercado Financeiro 
Nacional e Internacional.

O ataque ao direito previdenciário 
impedirá a maioria dos brasileiros e 
brasileiras de se aposentar, pois a 
Reforma que Bolsonaro fez passar 
no Congresso Nacional aumenta a 
idade mínima e o tempo de contri-
buição. Além de dificultar o acesso, o 
texto aprovado estabelece benefícios 
menores, em uma clara política de 
Estado que visa o empobrecimento 
da população mais idosa.

As políticas econômicas ultraliberais 
praticadas pelo governo Bolsonaro, 
já foram testadas por Paulo Guedes 
no Chile na década de 1970. A 
insatisfação do povo chileno com a 
ausência de direitos básicos como 
previdência, saúde e educação 
públicas está sendo expressada 
neste momento nas ruas de 
Santiago e de várias cidades do País 
vizinho, em gigantescos protestos. 

Paulo Guedes está trabalhando para 
implementar no Brasil, a mesma 
destruição do estado de bem-estar 
social que promoveu no Chile na 
década de 70 e que perdura até os 
dias atuais. Não podemos permitir 
que este governo de extrema-direita, 
eleito via fake News, cuja família 
presidencial se vê envolvida até 
mesmo em crimes graves como o 
caso Marielle Franco, destrua o 
nosso País e tudo que nosso Povo 
construiu ao longo de décadas.

Professora Rosa Neide

Seguiremos em luta na Câmara, e 
nas ruas do Brasil e de Mato Grosso!

Deputada Federal (PT-MT)
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Mais de 50 audiências já debateram novo 
Fundeb que precisa ser aprovado no Congresso

Valdir Barranco é reeleito presidente do PT
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Autora do Requerimento 03/2019 que solicitou a audiência, a deputa-
da petista ressaltou que desde 2015, quando foi apresentada à Câmara 
a PEC 15/15 que trata do novo Fundeb está sendo construído há 
muitas mãos. “Mais de 50 audiências já foram realizadas em todo 
Brasil. Precisamos constitucionalizar o Fundeb e avançar naquilo que 
todas as mãos estão colocando, no sentido de ampliar e perenizar os 
recursos para a educação básica”, defendeu.

 deputada federal Professora Rosa Neide (PT) participou na Aterça-feira (22.10), em Brasília, de audiência pública na 
Comissão Especial da Proposta de Emenda à Constituição 

(PEC) 15/15, que estabelece o novo Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb). Na ocasião, Rosa Neide destacou a 
importância do Congresso aprovar o novo Fundeb, para que Estados e 
municípios continuem ofertando ensino público aos estudantes, a 
partir de 2021.

Parlamentar defende gestão democrática 
na educação

‘‘A nossa concepção de gestão democrática é baseada na autonomia dos sistemas, órgãos e unidades educacionais; na 
participação da sociedade civil, dos estudantes e dos profissionais da educação em todos os níveis de gestão; e na existência 
e funcionamento de conselhos, fóruns de educação, colegiados, entre outras instâncias coletivas’’, afirmou Rosa Neide.

 gestão democrática na educação e a participação estudantil foram temas de debate na Comissão de Educação na Aquinta-feira (24.10), na Câmara dos Deputados. A professora Rosa Neide (PT) é a autora do pedido do requerimento.

 deputado estadual Valdir OBarranco foi reeleito no 
domingo (20.10), para presidir 

o Partido dos Trabalhadores em Mato 
Grosso (PT-MT) pelos próximos 
quatro anos. De um total de 233 
delegados e delegadas inscritas ao 7º 
Congresso da sigla, realizado em 
Várzea Grande, Barranco obteve 156 
votos (68%).

Barranco agradeceu o apoio dos 

delegados e delegadas petistas, que se 
deslocaram dos quatro cantos de 
Mato Grosso para participar do 
Congresso, instância máxima de 
deliberações da sigla. “Quero agrade-
cer aos companheiros e companhei-
ras que vieram de Colniza, Confresa, 
Guarantã do Norte, Alta Floresta, 
entre outros municípios distantes da 
Baixada Cuiabana”, disse.

A deputada federal Professora Rosa 

Neide (PT) participou do Congresso e 
parabenizou o deputado. “Depois de 
muita luta, diálogos e apresentação de 
tese com análise de conjuntura e 
proposições políticas para Mato 
Grosso, o deputado estadual Valdir 
Barranco foi reeleito presidente do PT 
e nossa chapa foi a mais votada, para 
dirigir o próximo diretório estadual. 
Avante companheiros e companhei-
ras, a luta histórica continua”, afir-
mou.


