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Deputada Rosa Neide apresenta 
PL que cria o Dia Nacional 

Maria da Penha vai à Escola
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 deputada federal Professora Rosa ANeide (PT) apresentou na segunda-
feira (08), Projeto de Lei (PL) 769/2021 

que altera a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da 
Educação, para reforçar o papel da escola na 
prevenção das violências contra as mulheres.

Rosa Neide explica que o objetivo do PL é 
propor a criação do dia da lei Maria da Penha, 
no calendário escolar, entre outras ações. 
“Um dia de culminância nacional sobre o 
tema na escola, que é importante ser tratado 
ao longo do ano, de diversas formas", disse.

O artigo 79-C a ser acrescentando na LDB 
pela aprovação do PL, visa estabelecer que “o 
calendário escolar incluirá o dia 7 de agosto 
como 'Dia Nacional “Maria da Penha vai à 
Escola”.

O projeto visa fortalecer a disseminação da 
Maria da Penha pelo currículo escolar e 
formar para prevenir à violência doméstica e 
familiar, desde a escola. Segundo o PL, as 
ações contarão com participação de organis-
mos de políticas para mulheres, conselhos da 

mulher, tribunais de justiça, defensorias 
públicas, núcleos de direitos das mulheres, de 
integrantes do Sistema Único de Segurança 
Pública (SUSP), seccionais da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), sindicatos e 
demais organizações da sociedade civil no 
trabalho educativo.

PLs
 deputada Rosa Neide também Aapresentou na segunda-feira (08) o 
PL 771/2021, que inclui no Decreto-

Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
(Código Penal), a perda de cargo, emprego ou 
função pública como resultado da condena-
ção no delito de descumprimento de decisão 
judicial que defere medidas protetivas.

A petista ainda protocolou na segunda (08), o 
PL 770/2021 que inclui na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), a demissão por justa 
causa em casos de prática de atos de violência 
contra a mulher.

o dia Internacional da Mulher N(08 de março), a deputada Rosa 
Neide participou de três lives 

que discutiram os impactos da pande-
mia na vida das mulheres, como o 
aumento da violência doméstica. O bate 
papo ocorreu com mulheres parlamen-
tares, gestoras, trabalhadoras do 
sistema de justiça, educadoras e estu-
dantes.
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Senado aprova Projeto de 
Rosa Neide que destina 
R$ 3,5 bilhões para acesso 
gratuito de estudantes à 
internet  

Rosa Neide toma posse 
como coordenadora do 
Núcleo de Educação do 

PT no Congresso

Covid-19: “esse governo 
não está fazendo nada 

para que as pessoas 
tenham vida”, critica 

Rosa Neide

Deputada é relatora de PL 
que cria o Formulário 
Nacional de Risco e Proteção 
à Vida das mulheres
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Editorial

 Senado Federal aprovou na Oquarta-feira (24.02) o Projeto de 
Lei (PL) 3477/20, do deputado 

Idilvan Alencar (PDT-CE), com coauto-
ria da deputada federal Professora Rosa 
Neide (PT), que prevê repasse de R$ 3,5 
bilhões da União para Estados, Distrito 
Federal e municípios, a fim de garantir o 
acesso à internet para alunos e profes-
sores das redes públicas de ensino, em 
decorrência da pandemia de Covid-19.

Professora Rosa Neide comemorou a 
aprovação do PL e pediu celeridade na 
sanção por parte do presidente da 
República. “Que o projeto seja sanciona-
do de forma rápida, para que os recursos 
cheguem aos Estados e municípios”, 
citou.

om voto favorável da deputada Rosa Neide e de toda bancada do PT, a Câmara concluiu na quarta-feira (03.03) a Caprovação do projeto de lei (PL 5638/20), que cria o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos 
(Perse). A proposta, que segue para a apreciação do Senado, prevê o parcelamento de débitos de empresas do setor 

de eventos com o Fisco federal, além de outras medidas para compensar a perda de receita em razão da pandemia de 
Covid-19.

Rosa Neide destacou que o Projeto vai contribuir fortemente com empresas de hotelaria em geral, cinemas, casas de 
eventos, casas noturnas, casas de espetáculos; empresas de prestação de serviços turísticos e as que realizem ou comer-
cializem congressos, feiras, feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos em geral e eventos 
esportivos, sociais, promocionais ou culturais. “Esse setor está sendo impactado negativamente desde o começo da 
pandemia. Precisa de apoio do Estado para continuar sobrevivendo e gerando oportunidades de trabalho”, disse.

Senado aprova Projeto de Rosa Neide que 
destina R$ 3,5 bilhões para acesso gratuito de 

estudantes à internet  

 hospital filantrópico São João OBatista na cidade de Diamantino 
realizou na terça-feira (02.03), o 

primeiro exame com o novo tomógrafo da 
unidade. O equipamento está à disposição 
para realizar exames de imagem dos 
diamantinenses e moradores dos municí-
pios circunvizinhos. Professora Rosa 
Neide (PT) comemorou à aquisição do 
aparelho.

O analista clínico e presidente da 
Associação Santa Madre Paulina, que 
administra o hospital, Waldemar Pissolato 
agradeceu à parlamentar pelo apoio à 
unidade de saúde. “A deputada Rosa Neide 
é parceira do nosso hospital. Ela já nos 
repassou emendas no montante de R$ 600 
mil, para custeio e compra de equipamen-
tos. Ela veste a camisa das nossas causas e 
tem nos ajudado muito”, disse.

 dia internacional da Mulher comemorado em 08 de Omarço de 2021 ocorreu em meio à explosão de casos da 
Covid-19, em nosso País. 

A irresponsabilidade, a negligência, os interesses econômicos e 
o negacionismo do governo federal jogou o País no caos. Além 
da luta por direitos e igualdade, as Mulheres do Brasil estão em 
luta pela vida delas e de seus filhos e filhas.

Na primeira semana de março nosso País superou a triste 
marca de 260 mil mortos e mais de 10 milhões de contamina-
dos. A taxa de ocupação das UTIs públicas está próxima de 
100%, em praticamente todos os Estados e no Distrito Federal. 
E a cada dia, o País bate recordes de mortes, superando a marca 
de 1.800 óbitos diários.

Cientistas e epidemiologistas apontam que sem medidas 
efetivas de isolamento social, a serem adotadas por governa-
dores (a) e prefeitos (as), o Brasil pode superar a trágica marca 
de 3.000 óbitos por dia nas próximas semanas. Algo jamais 
visto em nenhum País do mundo.

Não haverá queda na transmissão do vírus, nem nas hospitali-
zações e mortes, sem isolamento social e sem vacina para todos 
e todas. Lamentavelmente, o presidente da República não 
comprou as vacinas em 2020 em quantidade suficiente, por 
isso, adentramos 2021 com vacinação em ritmo lento, que não 
atende nem os grupos prioritários.

Para piorar, o presidente continua dando mal exemplo, 
promovendo aglomerações, criticando o uso de máscara e 
ameaçando governadores que tem promovido decretos com 
medidas restritivas, afim de diminuir a circulação de pessoas 
para quebrar a curva da transmissão.

Neste mês de março, o que as mulheres mato-grossenses e 
brasileiras clamam é por #VacinaParaTodosETodas já! É pela 
retomada do #AuxílioEmergencial  para que mães e pais 
possam dar efeito às medidas de distanciamento social, 
alimentando as famílias. 

Na Câmara dos Deputados temos aprovado medidas que 
garantem recursos para que o governo federal faça o enfrenta-
mento à Covid-19, mas negacionista, o Ministério da Saúde não 
gastou nem 50% das verbas destinadas à compra de equipa-
mentos, abertura de UTIs, compra de testes e oferta de 
oxigênio, no ano de 2020.

A Câmara também aprovou, no ano passado, a liberação de 
recursos para compra das vacinas, mas no mês de agosto 
Bolsonaro recusou-se a assinar contrato com os laboratórios 
que estavam pesquisando as vacinas. O presidente não se 
antecipou na aquisição dos imunizantes, porque apostou que a 
Ciência não seria capaz de produzir as vacinas em tempo 
recorde.

A Ciência venceu o negacionista Bolsonaro, mas nosso País 
ficou sem vacinas. Os únicos imunizantes disponíveis são a 
Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria 
com a China e a Oxford/Astrazenica da Fundação Oswaldo 
Cruz, em parceria com a Inglaterra. Mas diversos outros 
laboratórios poderiam estar produzindo vacinas para o Brasil 
se o presidente tivesse feito as compras com antecedência.

Neste momento grave por que passa nosso País, as mulheres 
brasileiras e mato-grossenses não esmorecem. Seguem na luta 
pela vida. A luta centenária por suas vidas e de seus filhos, por 
direitos e igualdade de oportunidades entre homens e 
mulheres.

Confira neste boletim informativo um pouco do nosso 
trabalho nas últimas semanas.

Um beijo no coração de todas, estamos juntas!

Professora Rosa Neide 
Deputada Federal (PT-MT)

Deputada é relatora de PL 
que cria o Formulário 

Nacional de Risco e Proteção 
à Vida das mulheres

A deputada federal Professora 
Rosa Neide (PT) é relatora do 
Projeto de Lei (PL) 6298/2019 

que torna obrigatório o preenchimento 
de formulário sobre o grau de risco da 
mulher vítima de violência doméstica. 
O PL está pautado para votação no 
plenário da Câmara.

A proposta acrescenta à Lei Maria da 
Penha a determinação de que delegacias 
de polícia, centros de referência, 
serviços de saúde, promotorias de 
Justiça e defensorias públicas apliquem 
o Formulário Nacional de Risco e 
Proteção à Vida (Frida), durante o atendimento às vítimas.

Para Rosa Neide, a medida é mais uma ação legal de combate à violência 
contra a mulher. “Foi um formulário construído a muitas mãos. Toda vez 
que uma mulher vítima de violência procurar ajuda, será preenchido esse 
formulário para se analisar os riscos que ela corre e assim o Estado 
promover o acompanhamento mais adequado para proteção de sua vida”, 
disse.

Rosa Neide destaca elaboração 
de protocolo unificado para 
atendimento das mulheres 

vítimas de violência em MT
 elaboração de um protocolo unificado para atendimento das Amulheres vítimas de violência nos 141 municípios de MT foi pauta 
de reunião coordenada pela deputada Professora Rosa Neide (PT), 

no dia 11 de fevereito, com o presidente da Associação Mato-grossense dos 
Municípios (AMM), Neurilan Fraga, o prefeito de Vila Bela da Santíssima 
Trindade, Doutor André (MDB) e representantes das prefeituras de Cuiabá 
e Várzea Grande. Autoridades e lideranças de entidades da sociedade civil 
que atuam no combate à violência doméstica também participaram da 
audiência.

A deputada informou que o grupo que tem discutido ações efetivas de 
combate à violência contra a mulher se reuniu em janeiro com o governa-
dor Mauro Mendes e a primeira dama, Virgínia Mendes. Na ocasião, o 
chefe do Poder Executivo se comprometeu em colocar a Comunicação 
Estadual, para promover campanhas publicitárias nos mais diversos 
veículos para denunciar a violência doméstica.

“Nosso próximo passo é colocarmos as 141 prefeituras e Câmaras 
Municipais de MT para discutir essa temática”, disse a petista.

PL 1943/2019 – Apresentado pela deputada Rosa Neide deve ter pedido de 
requerimento de urgência para votação, apresentado nos próximos dias 
na Câmara. O PL propõe que propagandas que envolvam produtos de 
limpeza, utensílios domésticos e situações alusivas aos afazeres domésti-
cos chamarão a atenção para a igualdade de direitos e deveres entre 
homens e mulheres. Esses produtos e situações não deverão reproduzir 
estereótipos que reforcem a condição da mulher como única responsável 
por afazeres domésticos.

PL 3477/2020 de coautoria da deputada vai à sanção presidencial

Serão beneficiados os alunos da rede 
pública do ensino fundamental e médio 
regulares pertencentes a famílias 
vinculadas ao Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico). Também serão beneficiados 

os matriculados nas escolas das comu-
nidades indígenas e quilombolas. O PL 
assegura a oferta mensal de 20 gigaby-
tes de acesso à internet para todos os 
professores do ensino fundamental e 
médio das redes estaduais e municipais.

Com voto da deputada Rosa Neide, Câmara 
aprova PL que cria o Programa Emergencial 

de Retomada do Setor de Eventos

Hospital São João Batista em Diamantino 
adquire tomógrafo; administrador da unidade 

de saúde agradece Rosa Neide
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“Nosso próximo passo é colocarmos as 141 prefeituras e Câmaras 
Municipais de MT para discutir essa temática”, disse a petista.

PL 1943/2019 – Apresentado pela deputada Rosa Neide deve ter pedido de 
requerimento de urgência para votação, apresentado nos próximos dias 
na Câmara. O PL propõe que propagandas que envolvam produtos de 
limpeza, utensílios domésticos e situações alusivas aos afazeres domésti-
cos chamarão a atenção para a igualdade de direitos e deveres entre 
homens e mulheres. Esses produtos e situações não deverão reproduzir 
estereótipos que reforcem a condição da mulher como única responsável 
por afazeres domésticos.

PL 3477/2020 de coautoria da deputada vai à sanção presidencial

Serão beneficiados os alunos da rede 
pública do ensino fundamental e médio 
regulares pertencentes a famílias 
vinculadas ao Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico). Também serão beneficiados 

os matriculados nas escolas das comu-
nidades indígenas e quilombolas. O PL 
assegura a oferta mensal de 20 gigaby-
tes de acesso à internet para todos os 
professores do ensino fundamental e 
médio das redes estaduais e municipais.

Com voto da deputada Rosa Neide, Câmara 
aprova PL que cria o Programa Emergencial 

de Retomada do Setor de Eventos

Hospital São João Batista em Diamantino 
adquire tomógrafo; administrador da unidade 

de saúde agradece Rosa Neide
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 deputada Rosa Neide (PT) participou na quarta-feira (24.02) da Jornada Nacional #VacinaParaTodosJá. Ao longo do dia Aforam realizadas lives com parlamentares, lideranças e militantes da saúde e da educação pública. Logo pela manhã, uma 
Comissão de Parlamentares das Comissões de Educação das Assembleias Legislativas entregou uma carta na Câmara, pela 

inclusão dos profissionais da educação na lista de prioridades para vacinação, compra de vacinas, retorno seguro às aulas entre outros 
pontos.

Professora Rosa Neide participou no período da manhã da live nacional da Jornada, que foi coordenada pelo professor e ex-deputado 
federal Carlos Abicalil (PT). Em sua fala, a deputada criticou o presidente Bolsonaro por não ter feito a compra das vacinas suficientes 
para imunizar a população brasileira, contra a Covid-19.

Jornada Nacional Vacina Para Todos Já – Rosa Neide 
critica Bolsonaro pelo atraso na compra dos 

imunizantes

Rosa Neide toma posse como coordenadora do 
Núcleo de Educação e Cultura do PT no Congresso e 

como vice-líder da bancada

Rosa Neide cobra pavimentação de trecho da BR 158 
contornando área indígena em MT 

 deputada Professora Rosa Neide tomou posse na Asegunda-feira (01.03), como coordenadora do Núcleo 
de Educação e Cultura do PT no Congresso e tambem  

assumiu a vice-liderança da bancada do PT. O evento virtual 
reuniu parlamentares e representantes de entidades educaci-
onais, como Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação (CNTE) e União Nacional dos Estudantes (UNE).

Rosa Neide agradeceu o ex-coordenador, deputado Waldenor 
Pereira (PT-BA) e destacou que neste ano, o Núcleo produzirá 
ações alusivas ao Centenário do patrono da Educação, Paulo 
Freire. Ela destacou que o Núcleo lutará contra os cortes nos 
orçamentos das áreas de educação e cultura. 

rofessora Rosa Neide (PT) cobrou na quarta-feira (03.03), Pdo ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, a 
recuperação e manutenção do trecho sem pavimentação 

asfáltica da BR 158, que vem registrando constantes atoleiros 
nesse período chuvoso. A parlamentar participou de reunião 
virtual com a ministro, a bancada federal de Mato Grosso e 13 
prefeitos da região. Na ocasião, ela ainda pediu a pavimentação 
do trecho contornando a Terra Indígena (TI) Marãiwatsédé.

“A população do Norte Araguaia precisa de boas condições da 

BR para se locomover, os produtores precisam de estrada 
trafegável para transportar a produção e os povos indígenas 
precisam ter seu direito à terra respeitado”, destacou Rosa 
Neide.

A luta pela pavimentação da BR 158 também foi empreendida 
pelos ex-deputados federais Carlos Abicalil e Ságuas Moraes, 
ambos do PT. Nos governos Lula e Dilma a rodovia foi pavi-
mentada entre Canarana e Confresa, exceto o trecho da Terra 
Indígena.

Covid-19: “esse governo não está fazendo nada para 
que as pessoas tenham vida”, critica Rosa Neide

m discurso na terça-feira (02.03) no plenário virtual da Câmara, a deputada Efederal Professora Rosa Neide (PT) criticou o governo Jair Bolsonaro pela 
tragédia das mais de 255 mil mortes por Covid-19, em nosso País. Rosa Neide 

afirmou que neste mês de março, as mulheres brasileiras precisam lutar “contra esse 
governo que não está fazendo absolutamente nada para que as pessoas tenham vida”.

A petista criticou Bolsonaro por ter vetado trechos da Medida Provisória (MP) nº 
1.003/20, conhecida como MP da Vacina, aprovada na Câmara em dezembro de 
2020. Os vetos dificultam a entrada da vacina contra a Covid-19 no País e prejudica o 
trabalho de governadores e prefeitos que lutam para proteger a população.
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