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 Câmara aprovou no dia 26 de Amaio de 2020, o projeto de lei (PL 
1075/20), da deputada federal 

Benedita da Silva (PT-RJ), com coautoria 
da deputada federal Professora Rosa 
Neide (PT-MT) e outros, que destina R$ 3 
bilhões para ações emergenciais no setor 
cultural; cria uma renda emergencial de 
R$ 600,00 para os trabalhadores e 
trabalhadoras da cultura; e descentraliza 
os recursos a estados, Distrito Federal e 
municípios. O texto foi aprovado na forma 
do substitutivo da deputada Jandira 
Feghali (PCdoB-RJ), que sugeriu que a lei 
seja  chamada de “Aldir  Blanc” ,  em 
homenagem ao artista vitimado pela 
Covid-19.

Pelo texto aprovado, a União entregará aos 

entes da federação em parcela única, no 
exercício de 2020, o valor de R$ 3 bilhões 
para ações emergenciais de apoio ao setor 
cultural. Além da renda emergencial, os 
recursos podem ser aplicados em editais, 
chamadas públicas, prêmios, aquisição de 
bens e serviços vinculados ao setor 
cultural e outros instrumentos voltados à 
manutenção de agentes, espaços, iniciati-
vas, cursos, produções, desenvolvimento 
de atividades de economia criativa e 
economia solidária, produções audiovisu-
ais, manifestações culturais, bem como 
para a realização de atividades artísticas e 
culturais que possam ser transmitidas 
pela internet ou disponibilizadas por meio 
de redes sociais e outras plataformas 
digitais.

Mato Grosso recebe R$ 50 milhões da Lei Aldir Blanc
 decreto federal que regulamenta a Aldir Blanc foi publicado no Diário Oficial da União no dia 18 de agosto. ‘‘Espero que a OSecretaria Estadual de Cultura e as prefeituras acelerem os trâmites administrativos para que os artistas espalhados em nossos 
141 municípios recebam o benefício o mais rápido possível’’, declarou Rosa Neide. Dos R$ 3 bilhões destinados pela lei, Mato 

Grosso recebeu em dezembro de 2020, o montante de R$ 50 milhões.

Regulamentação

Com o voto favorável  da deputada 
Professora Rosa Neide (PT) e de toda 
bancada do PT, a Câmara aprovou no dia 20 
de julho de 2020, o parecer do líder da 
Minoria, deputado José Guimarães (PT-CE), 
à medida provisória (MP 986/20), que 
regulamenta a utilização dos recursos da lei 
Aldir Blanc e prevê prazo de devolução à 
União, das verbas não aplicadas pelos 
estados, Distrito Federal e municípios.

O recurso da lei foi garantido pela Medida 
Provisória 990/20, que abre crédito 
extraordinário de R$ 3 bilhões com verbas 
da emissão de títulos públicos.
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Editorial

 deputada Rosa Neide é coautora Ado Projeto de Lei (PL) 1087/2021 
que altera a Lei Aldir Blanc (Lei 

14.017, de 29 de junho de 2020), para 
estender a prorrogação do auxílio 
emergencial destinado aos trabalhadores 
e trabalhadoras da cultura e para prorro-
gar o prazo de utilização dos recursos por 
Estados e Municípios. O PL foi apresentado 
na Câmara em 26 de março.

“Tenho a honra de ser coautora da lei Aldir 
Blanc. Essa prorrogação é muito impor-
tante para que os artistas e agentes 
culturais de Mato Grosso e do Brasil 
possam continuar acessando os recursos, 
possam executar seus projetos e prestar 
contas com tranquilidade”, disse Rosa 
Neide.

om voto favorável da deputada CProfessora Rosa Neide e de toda 
bancada do PT, a Câmara concluiu no 

dia 03 de março de 2021 a aprovação do 
projeto de lei (PL 5638/20), que cria o 
Programa Emergencial de Retomada do Setor 
de Eventos (Perse). A proposta prevê o 

 deputada federal Professora ARosa Neide (PT) é coautora do 
Projeto de Lei (PL) 1075/2020 

aprovado na Câmara no dia 26 de maio 
daquele ano, que deu origem à Lei 
14.017/2020 (Aldir Blanc). A lei destinou 
R$ 3 bilhões para socorrer o setor 
cultural do País, devido à pandemia de 
Covid-19.Desde a sanção da Aldir Blanc, 
a deputada vem acompanhando sua 
execução. Dos recursos destinados na 
forma do Auxílio Emergencial aos 
trabalhadores, verbas para manutenção 
dos espaços culturais e editais simplifica-
dos, Mato Grosso recebeu cerca de R$ 50 
milhões. Os recursos estão sendo geridos 
na oferta de editais e projetos culturais 
pelo governo do Estado e prefeituras.A 
prorrogação do prazo de execução e 
prestação de contas dos projetos que 
vence no final de abril de 2021 foi uma 
demanda que a deputada encampou logo 
no início deste ano. Rosa Neide assinou 
como coautora o PL 1087/2021, que 
estabelece a dilação dos prazos. A 
p a r l a m e n t a r  a p r e s e n t o u  o 
Requerimento 346/2021 na Comissão de 
Cultura da Câmara, indicando ao 
governo federal a necessidade de 
prorrogação e também promoveu 
audiência pública e live com artistas e 
produtores culturais mato-grossenses. A 
luta da classe cultural foi atendida e o 
Congresso aprovou a extensão dos 
prazos.A defesa da Cultura como bem 
primordial para o desenvolvimento 
econômico, humano, solidário e afetivo 
de nosso País e de nosso Estado, tem sido 
bandeira do mandato da deputada Rosa 
Neide desde que tomou posse com 
parlamentar federal. Além da Aldir 
Blanc, a deputada tem apoiado artistas 
mato-grossenses e projetos culturais, por 
meio da destinação de emendas parla-
mentares.No dia primeiro de março, 
Professora Rosa Neide assumiu a 
coordenação do Núcleo de Educação e 
Cultura da bancada do PT no Congresso. 
Além da luta vitoriosa pela prorrogação 
da Aldir Blanc, o Núcleo defende o 
resgate do Ministério da Cultura, 
f e c h a d o  p e l o  p r e s i d e n t e 
Bolsonaro.Confira neste boletim, o 
histórico de atuação da deputada em 
defesa do setor cultural mato-grossense e 
brasileiro.

Professora Rosa Neide 
Deputada Federal (PT-MT)

Festival Tudo sobre Mulheres - Rosa 
Neide, Benedita da Silva e Manuela 

D'ávila debatem participação da 
mulher na política

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

Setor de Eventos

Rosa Neide participa em Juína do lançamento 
do Programa Cidade Educadora

Rosa Neide e Benedita da Silva visitam o
 Ponto de Cultura Flor Ribeirinha 
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Rosa Neide participa de inauguração
 do Espaço Cultural Casa das Pretas

rofessora Rosa Neide (PT) participou Pno dia 03 de outubro de 2020, da 
inauguração do Espaço Cultural Casa 

das Pretas, em Cuiabá. O local gerido pelo 
Instituto de Mulheres Negras de Mato Grosso 
(Imune), conta com apoio de emenda da 
deputada e trabalhará com acolhimento de 
mulheres negras, oferta de cursos e assistên-
cia jurídica.

Coordenadora do Espaço, Antonieta Luísa 
Costa, mais conhecida como Nieta agradeceu 
a parlamentar pela presença e apoio ao 
projeto. “A deputada Rosa Neide é parceira 
desse nosso sonho”, disse.

Núcleo de Educação e Cultura
 do PT no Congresso

 deputada federal Professora Rosa ANeide tomou posse no dia primeiro de 
março de 2021, como coordenadora 

do Núcleo de Educação e Cultura do PT no 
Congresso. O evento virtual reuniu parlamen-
tares e representantes de entidades educacio-
nais, como Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação (CNTE) e União 
Nacional dos Estudantes (UNE).

A coordenadora destacou que o Núcleo lutará 
contra os cortes nos orçamentos das áreas de 
educação e cultura. Ela afirmou que o 
colegiado trabalhará pela extensão dos 
prazos da Lei Aldir Blanc.

Luta
A luta contra os cortes nas duas áreas 
foi pauta dos debates, no dia 08 de 
março de 2021, do Núcleo. Convidado 
pela deputada Rosa Neide, o assessor 
técnico da bancada petista na área 
orçamentária, Pedro Noblat citou que 
o orçamento da Cultura no último 
ano do governo Dilma foi de 0,026% 
do Produto Interno Bruto (PIB) e para 
2021 no governo Bolsonaro, o investi-
mento previsto é de 0,006% do PIB.

s deputadas Rosa Neide e Benedita da ASilva visitaram no dia 31 de outubro 
de 2019, o Ponto de Cultura Flor 

Ribeirinha, localizado na comunidade São 
Gonçalo Beira Rio, em Cuiabá.

Em 2017, o grupo folclórico Flor Ribeirinha se 
sagrou campeão do Festival Internacional de 
Arte e Cultura, realizado na Turquia (18° 
Festival Buyukçekmece). Com o espetáculo 
“Mato Grosso Dançando o Brasil”, o grupo 

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.

O Projeto aprovado contribuirá 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 
comercializem congressos, feiras, feiras de 
negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou 
espetáculos em geral e eventos esportivos, 
sociais, promocionais ou culturais. 

 deputada Rosa Neide (PT) participou Ano dia primeiro de abril de 2019 da 
re i n a u g u raç ão  d a  b ibl io te c a 

municipal de Juína. O novo espaço tem por 
objetivo incentivar a leitura e cumprir com 
umas das missões do então prefeito Altir 
Peruzzo (PT), transformar Juína em uma 
Cidade Educadora. O evento contou com a 
presença do gestor municipal, do secretário-
adjunto de Cultura, Adriano Souza e da 
coordenadora do programa municipal de 
Fomento a Leitura, Patrícia Itaibele.

Para Rosa Neide, “a Cidade 
Educadora deve ocupar-se 
prioritariamente  com as 
crianças e jovens e com a 
vontade decidida de incorpo-
rar pessoas de todas as idades, 
numa formação ao longo da 
vida. Estou extremamente feliz 
em saber que uma biblioteca 
va i  c o n d u z i r  t o d o  e s t e 
processo”, frisou a deputada.

conquistou o mais importante título mundial 
de Folclore.

Idealizado por dona Domingas Leonor, o 
grupo Flor Ribeirinha nasceu em 27 de julho 
de 1993. O Flor Ribeirinha trabalha o Siriri - 
dança típica mato-grossense, realizada na 
região sul de Cuiabá há mais de 200 anos e 
que reflete o multiculturalismo brasileiro 
formado por índios, negros, portugueses e 
espanhóis. 

ais de 200 pessoas testemunha-Mram uma tarde de gala no Cine 
Teatro Cuiabá no dia 31 de outubro 

de 2019. 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 encerramento, em grande estilo, 
do 7º Festival de Cinema Tudo Sobre 
Mulheres.

Para a Professora Rosa Neide, a luta das 
mulheres brasileiras por participação 
nunca foi fácil. “Hoje ocupamos 15% das 
cadeiras da Câmara dos Deputados. Mas na 

Argentina já são mais de 40%. Nossa luta 
sempre foi árdua pouco a pouco temos 
avançado, mas precisamos conquistar 
mais”, disse.

Benedita da Silva ressaltou que a luta das 
mulheres de um modo geral é complexa, 
mas das mulheres negras é bem mais 
difícil. “As negras brasileiras primeiro tem 
que lutar para sobreviver, porque do alto 
índice de feminicídio vivenciado no País 
quem mais morre são as mulheres negras”, 
afirmou. Para Manuela D'ávila a luta do 
feminismo no Brasil precisa ser em favor de 
todas as mulheres.

Vitória da Cultura
A Câmara aprovou na terça-feira (20.04), o PL 795/21 que prorroga os prazos de execução 
da Lei. A deputada e toda bancada do PT votaram favoráveis. O partido Novo votou contra. 
Como o Projeto já foi aprovado pelos senadores e senadoras em 31 de março, a matéria 
segue para sanção presidencial.

Rosa Neide é coautora de PL que prorroga 
Lei Aldir Blanc
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deputada e trabalhará com acolhimento de 
mulheres negras, oferta de cursos e assistên-
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todas as mulheres.

Vitória da Cultura
A Câmara aprovou na terça-feira (20.04), o PL 795/21 que prorroga os prazos de execução 
da Lei. A deputada e toda bancada do PT votaram favoráveis. O partido Novo votou contra. 
Como o Projeto já foi aprovado pelos senadores e senadoras em 31 de março, a matéria 
segue para sanção presidencial.

Rosa Neide é coautora de PL que prorroga 
Lei Aldir Blanc
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Rosa Neide promove audiência com gestores, 
artistas e produtores culturais de MT

 deputada Professora Rosa Neide (PT) Apromoveu no dia 15 de março de 2021, 
audiência pública com gestores, 

artistas e produtores culturais de Mato Grosso 
para debater a prorrogação da lei Aldir Blanc. O 
evento denominado Expresso 168 contou com a 
presença da presidenta da Comissão 
Permanente de Cultura da Câmara, deputada 
Alice Portugal (PCdoB-BA).

professorarosaneide prof_rosaneideprof_rosaneide professorarosaneide

A audiência teve início com o canto da dupla 
mato-grossense Vera e Zuleica. A conselheira 
Estadual de Cultura, Zilda Barradas, citou que 
com o calendário atual, os projetos devem ser 
executados até abril e a prestação de contas 
até maio. 

A cineasta Daniele Bertolini destacou que o 
audiovisual foi fortemente impactado pela 

pandemia, porque “os trabalhadores precisam 
ir a campo captarem as imagens, os atores 
precisam contracenar e não há como fazer isso 
sem aglomeração. A prorrogação é essencial 
porque não temos condições de trabalhar em 
meio a essa alta taxa de infecção do vírus”, 
disse. Todos os artistas e fazedores de cultura 
que participaram da audiência defenderam a 
prorrogação da lei.

Deputada participa de audiência com o secretário
 de Cultura do governo federal e cobra prorrogação 

da lei Aldir Blanc
rofessora Rosa Neide (PT) participou Pno dia 26 de março de 2021, de 
audiência da Comissão de Cultura da 

Câmara com o secretário especial de 
Cultura, Mário Frias. A deputada cobrou a 
prorrogação da lei Aldir Blanc.

“Como realizar teatro, musical,  fazer 

cinema e audiovisual em plena pandemia? 
São atividades que aglomeram. Peço a 
prorrogação da execução e da prestação de 
contas”, afirmou Rosa Neide. Parlamentares, 
artistas e produtores culturais que participa-
ram da audiência também fizeram a mesma 
cobrança. 

O secretário reconheceu que os prazos de 
execução foram apertados e que cerca de 
R$ 700 milhões ainda não foram empenha-
dos. Mário Frias se comprometeu em 
prorrogar a execução dos projetos até 
dezembro de 2021 e a prestação de contas 
até junho de 2022.

Deputada Rosa Neide promove lives culturais 
o longo dos seus dois anos e três Ameses de mandato, a deputada Rosa 
Neide promoveu lives em suas redes 

sociais, com artistas, gestores e produtores 
culturais. Umas das lives mais destacadas 
ocorreu na Semana Internacional do Folclore, 
onde a parlamentar dialogou com dona 
Domingas Leonor e seu neto, Avner Augusto, 
líderes do grupo Flor Ribeirinha.

A deputada também promoveu a live Ciranda 
Cultural que dialogou com poetisas, rappers, 
cantoras, grupos artísticos e atores. A lei Aldir 
Blanc foi debatida em live com gestores 
estaduais e municipais de Cultura.

A semana da Cultura Nordestina e o dia das 
Mulheres Afro-latino americanas também foi 
lembrada pela  deputada em live  no 
Instagram.

Artistas abraçam o Pantanal e denunciam 
política anti-ambiental do governo

 Comissão Externa da Câmara dos Deputados destinada a acompanhar e Apromover estratégia nacional para enfrentar as queimadas em biomas 
brasileiros promoveu no dia 29 de outubro de 2020, audiência virtual com 

artistas e personalidades em defesa do meio ambiente. Na ocasião, os artistas 
receberam e assinaram Carta da Comissão, que pede que eles emprestem suas 
vozes e sua arte ao Pantanal.

Coordenada pela deputada Rosa Neide (PT), a reunião/live contou com participação 
das atrizes Lucélia Santos, Letícia Sabatella e Thaila Ayla; dos atores Marcos 
Palmeira, Thiago Lacerda e Rainer Cadete; das cantoras Tetê Espindola, Preta 
Ferreira e Vera e Zuleica; dos cantores Almir Sater e Renato Braz; e da produtora de 
novelas, Edmara Barbosa.

Rosa Neide destina R$ 790 mil em emendas 
para projetos culturais em MT

 deputada federal Professora Rosa ANeide (PT) destinou em 2020, R$ 790 
mil para investimentos em projetos 

culturais em Mato Grosso. Os recursos são do 
Orçamento Geral da União (OGU).

Confira

R$ 250 mil para construção de uma casa de 
Cultura Indígena no município de Campiná-
polis

R$ 150 mil para apoio ao Festival de Cinema do 

Alto Xingu, com o Cineasta Indígena Takumã 
Kuikuro

R$ 100 mil para produção de CD com músicas 
infantis e regionais, para Escolas públicas do 
Estado

R$ 50 mil para realização do Festival Tudo 
Sobre Mulheres

R$ 50 mil para projetos culturais do Casarão 
das Artes, em Cuiabá

R$ 50 mil para projetos culturais do Teatro 

Experimental de Alta Floresta

R$ 50 mil para o Espaço Cultural Casa das 
Pretas, em Cuiabá

R$ 30 mil para apoio à Festejos da cidade de 
Canabrava do Norte

R$ 30 mil para o Coral Vésper da Escola 
Estadual José Leite de Morais, em Várzea 
Grande

R$ 30 mil para apoio à Parada da Diversidade 
de Cuiabá


