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Deputada Rosa Neide destina mais R$ 16 
milhões para investimentos na Educação de 

Mato Grosso
os anos de 2020 e 2021, a Ndeputada federal Professora 
Rosa Neide (PT) des�nou R$ 

16.287.194,00, em emendas para 
inves�mentos na Educação Pública de 
Mato Grosso. Os recursos são para 
compra de micro-ônibus escolares, 
reformas em escolas estaduais, 
construção de quadras poliespor�vas, 
compra de equipamentos pedagógi-
cos e aquisição de computadores.

Os municípios de Diaman�no, Alto 
Paraguai, Rondolândia, Nobres, Novo 
Santo Antônio, Alto Taquari, Campo 
Novo do Parecis, Carlinda, Itanhangá, 
Lucas do Rio Verde e União do Sul 
receberam, este ano, micro-ônibus 
para transporte escolar adquiridos com 
recursos encaminhados pela deputada. 
Ao todo foram 16 veículos entregues.

Outros 23 micro-ônibus serão entre-

gues a mais municípios. E 09 camione-
tes serão entregues a Secretarias 
Municipais de Educação. Outros 20 
municípios foram contemplados com 
reforma em escolas e aquisição de 
equipamentos.

“Sou professora há 40 anos. Estando na 
condição de deputada tenho como 
prioridade encaminhar recursos para 
inves�mentos na educação”, afirmou 
Rosa Neide.
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Vacina para os profissionais da educação
ia 15 de outubro comemoramos o dia do professor e da Dprofessora. São esses valorosos mestres e valorosas mestras 
que formam a sociedade e constroem outras profissões. 

Infelizmente o Ministério da Educação (MEC), no atual governo, 
virou às costas para a educação. Quatro ministros já passaram pela 
pasta desde o dia primeiro de janeiro de 2019 e até hoje nenhum 
deles disse a que veio. Esse governo desconhece qual é o papel do 
MEC estabelecido pela Cons�tuição e pela legislação.

Além de não coordenar a polí�ca nacional de educação como 
determina o Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado em 2014 
e com vigência até 2024, o comando atual do Ministério desmontou 
todas as polí�cas educacionais que vinham sendo aplicadas em 
parceria: União, Estados, municípios e Distrito Federal, ao longo de 
décadas e não colocou nada no lugar.

A Pandemia de Covid-19 re�rou das salas de aula presencias, cerca 
de 50 milhões de estudantes da educação básica e mais de 8 
milhões do ensino superior e o MEC não apresentou nenhum plano 
nacional de retorno seguro às aulas.

O MEC não repassou nenhum real para Estados e municípios 
comprarem computadores, tablets e/ou disponibilizarem dados 
móveis para os estudantes assis�rem aulas online. Esse governo 
deixou a educação brasileira em um limbo jamais visto.

Sou autora do PL 3477/2020 aprovado no Congresso, que deu 
origem à lei da conec�vidade (Lei 14.172/2021). Essa lei des�na R$ 
3,5 bilhões da União, para Estados, Distrito Federal e municípios 
garan�rem internet gratuita e comprarem equipamentos, para 
professores e alunos de escola pública terem acesso a aulas 
remotas. Até o momento Bolsonaro tem se recusado a cumprir a lei.

Travamos uma batalha imensa contra a principal prioridade do 
governo federal para 2021, a aprovação da chamada Educação 
Domiciliar (homeschooling). Com muita mobilização junto às 
en�dades nacionais da educação conseguimos impedir a votação 
dos PLs de homeschooling defendidos pelo governo.

Também lutamos e impedimos a votação no Senado do PL 
5595/2020, que obrigava o retorno às aulas presenciais sem que 
os/as profissionais da educação es�vessem vacinados e vacinadas.

Como professora há 40 anos, mas agora na condição de deputada 
des�nei em 2020 e 2021 mais de R$ 16 milhões para inves�mentos 
na educação de Mato Grosso e procurei dialogar com o governo do 
Estado, para que respeitasse os educadores e as educadoras que 
são responsáveis por construírem cole�vamente com os estudan-
tes, a melhoria do ensino público em nosso Estado.

Infelizmente o atual governo do Estado tem seguido o exemplo do 
MEC e se colocado de costas aos estudantes e profissionais da 
Educação. A luta do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público 
de Mato Grosso (Sintep-MT) por educação pública, com gestão 
pública, gratuita e de qualidade é a minha luta.

Neste dia do professor e da professora quero reafirmar meu 
compromisso com o ensino público mato-grossense. Seguiremos 
sempre em luta enfrentando as adversidades, em defesa de cada 
educador e educadora e de cada aluno e aluna de nosso Estado.

Professora Rosa Neide 
Deputada Federal (PT-MT)

 deputada Rosa Neide lutou pela aprovação Ado projeto de lei (PL 1011/20), que incluiu os 
profissionais da educação no grupo prioritá-

rio para o recebimento da vacina contra a Covid-19. 
O PL foi aprovado na Câmara em 31 de março.

Como o MEC não tomou nenhuma inicia�va para 
coordenar o retorno seguro às aulas presencias, 
Rosa Neide apresentou na Câmara o PL 2949/2020, 
que estabelece um protocolo nacional para retorno 
às aulas presenciais, após a vacinação de todos/as 
os/as profissionais da educação.

O PL da deputada foi aprovado na Comissão de 
Educação da Casa no dia 12 de maio e segue em 
tramitação.

Governo Bolsonaro tentou obrigar professores
 a voltarem à sala de aula sem vacina 

Rosa Neide articula oposição nacional
 à proposta de Educação Domiciliar
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Expediente

Lei da conectividade

Rosa Neide luta pela 
inclusão das Escolas 

no 5G

 deputada Professora Rosa Neide é autora da lei nº 14.172 Ade 10 de junho de 2021, que garante o repasse de R$ 3,5 
bilhões da União para que Estados, municípios e o Distrito 

Federal forneçam internet e equipamentos gratuitos para estu-
dantes e professores da rede pública terem acesso a aulas remotas, 
devido à pandemia. 

A lei estabeleceu 30 dias para o governo federal repassar os 
recursos, mas até agora não foi cumprida. O presidente da 
República lutou pela não aprovação do PL 34477/2020 que 
originou a lei. O projeto foi aprovado e o presidente vetou na 
íntegra. O Congresso se reuniu em primeiro de junho deste ano e 
derrubou o veto. A lei foi sancionada, mas o governo se recusa a 
cumpri-la.

Professora Rosa Neide apresentou Requerimento de convocação 
do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Na audiência, Ribeiro não 
respondeu porque a lei não está sendo cumprida. 

O ministro da Economia, Paulo Guedes também foi ques�onado 
pela deputada em audiência na Comissão de Educação e não 
soube dizer porque o governo insiste em deixar professores e 
estudantes sem internet.

 edital do 5G prevê que uma parte das operadoras de Otelefonia que vencerem o leilão terá que inves�r R$ 7,6 
bilhões em um programa des�nado a levar internet de 

qualidade às escolas públicas de educação básica do país. O edital 
original lançado pelo governo federal não incluía as escolas, mas 
por pressão do Congresso e com anuência do Tribunal de Contas da 
União (TCU) as unidades de ensino foram contempladas. A 
deputada federal Professora Rosa Neide (PT) trabalhou pela 
inclusão das unidades de ensino.

Professora Rosa Neide se reuniu no dia 09 de abril com o presidente 
da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Leonardo Euler 
e cobrou a inclusão das unidades de ensino. A deputada é autora de 
Requerimento de Convocação, aprovado na Comissão de 
Educação, que levou o ministro das Comunicações, Fábio Faria a 
explicar aos parlamentares porque o edital excluía as escolas.

Professora Rosa Neide e toda a bancada do 
PT lutaram muito para derrotar o PL 
5595/2020 de autoria da base aliada de 

Bolsonaro, que estabelecia o retorno dos 
profissionais da educação às salas de aula, sem 
que es�vessem vacinados. 

O projeto foi aprovado na Câmara, mas com 
ar�culação da deputada Rosa Neide, o Senado 
engavetou a proposta. No dia 28 de abril, a 
deputada promoveu reunião do Fórum Nacional 
Popular de Educação (FNPE) e en�dades da 
educação com o relator da matéria, senador 
Marcos do Val (Podemos-ES) e com o presidente 

da Comissão de Educação no Senado, Flávio Arns (Podemos-PR). Em ambas as reuniões Rosa 
Neide e os representantes das en�dades pediram aos senadores o adiamento da votação do 
PL, que estava marcada para a quinta-feira (29). A votação foi adiada.

Na sequência, Rosa Neide e lideranças da educação se reuniram com o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Desde então, o PL 5595 segue engavetado.

 categoria dos profissionais da AEducação foi a que mais teve 
ví�mas da Covid-19, dentre todas 

as profissões em Mato Grosso. Centenas 
de educadores e educadoras perderam 
suas vidas para o vírus. 

Lamentavelmente em 2020 não havia 
vacina. Por outro lado, os mortos de 2021 
foram ví�mas da polí�ca deliberada do 
governo federal contra as vacinas.

Bolsonaro atrasou a compra dos 
imunizantes provocando essa tragédia 
que presenciamos este ano, com mais de 
600 mil óbitos.

iversos PLs tramitam na Câmara com Da finalidade de autorizar no Brasil a 
chamada Educação Domiciliar 

(Homeschooling). O presidente da República 
esteve pessoalmente no Congresso no início 
de 2021 e defendeu que a prioridade de seu 

governo era a aprovação do homeschooling.

Dois PLs chegaram a ser destacados para 
votação no plenário. Entretanto, Professora 
Rosa Neide ar�culou um abaixo-assinado 
nacional que contou com adesão de mais de 

300 en�dades ligadas à Educação, que 
foram unanimes em dizer não à educação 
domiciliar. 

Após a pressão de pra�camente toda a 
educação nacional, o Projeto não foi votado 
na Câmara. 

Perigo – Em audiência na Comissão de 
Educação, requerida por Rosa Neide, o 
professor da Universidade de São Paulo 
(USP), Romualdo Portela de Oliveira, citou 
pesquisa feita em 2020, pela Universidade 
de Harvard, que aponta que 90% dos 
defensores do homeschooling nos Estados 
Unidos são fundamentalistas religiosos. 
“Esses defensores se ancoram em três 
ideias. Eles ques�onam a Ciência; promo-
vem a subserviência feminina; e defendem 
a supremacia branca. Ou seja, possuem 
uma visão ultraconservadora”, afirmou.

Perdas da pandemia
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Vacina para os profissionais da educação
ia 15 de outubro comemoramos o dia do professor e da Dprofessora. São esses valorosos mestres e valorosas mestras 
que formam a sociedade e constroem outras profissões. 

Infelizmente o Ministério da Educação (MEC), no atual governo, 
virou às costas para a educação. Quatro ministros já passaram pela 
pasta desde o dia primeiro de janeiro de 2019 e até hoje nenhum 
deles disse a que veio. Esse governo desconhece qual é o papel do 
MEC estabelecido pela Cons�tuição e pela legislação.

Além de não coordenar a polí�ca nacional de educação como 
determina o Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado em 2014 
e com vigência até 2024, o comando atual do Ministério desmontou 
todas as polí�cas educacionais que vinham sendo aplicadas em 
parceria: União, Estados, municípios e Distrito Federal, ao longo de 
décadas e não colocou nada no lugar.

A Pandemia de Covid-19 re�rou das salas de aula presencias, cerca 
de 50 milhões de estudantes da educação básica e mais de 8 
milhões do ensino superior e o MEC não apresentou nenhum plano 
nacional de retorno seguro às aulas.

O MEC não repassou nenhum real para Estados e municípios 
comprarem computadores, tablets e/ou disponibilizarem dados 
móveis para os estudantes assis�rem aulas online. Esse governo 
deixou a educação brasileira em um limbo jamais visto.

Sou autora do PL 3477/2020 aprovado no Congresso, que deu 
origem à lei da conec�vidade (Lei 14.172/2021). Essa lei des�na R$ 
3,5 bilhões da União, para Estados, Distrito Federal e municípios 
garan�rem internet gratuita e comprarem equipamentos, para 
professores e alunos de escola pública terem acesso a aulas 
remotas. Até o momento Bolsonaro tem se recusado a cumprir a lei.

Travamos uma batalha imensa contra a principal prioridade do 
governo federal para 2021, a aprovação da chamada Educação 
Domiciliar (homeschooling). Com muita mobilização junto às 
en�dades nacionais da educação conseguimos impedir a votação 
dos PLs de homeschooling defendidos pelo governo.

Também lutamos e impedimos a votação no Senado do PL 
5595/2020, que obrigava o retorno às aulas presenciais sem que 
os/as profissionais da educação es�vessem vacinados e vacinadas.

Como professora há 40 anos, mas agora na condição de deputada 
des�nei em 2020 e 2021 mais de R$ 16 milhões para inves�mentos 
na educação de Mato Grosso e procurei dialogar com o governo do 
Estado, para que respeitasse os educadores e as educadoras que 
são responsáveis por construírem cole�vamente com os estudan-
tes, a melhoria do ensino público em nosso Estado.

Infelizmente o atual governo do Estado tem seguido o exemplo do 
MEC e se colocado de costas aos estudantes e profissionais da 
Educação. A luta do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público 
de Mato Grosso (Sintep-MT) por educação pública, com gestão 
pública, gratuita e de qualidade é a minha luta.

Neste dia do professor e da professora quero reafirmar meu 
compromisso com o ensino público mato-grossense. Seguiremos 
sempre em luta enfrentando as adversidades, em defesa de cada 
educador e educadora e de cada aluno e aluna de nosso Estado.

Professora Rosa Neide 
Deputada Federal (PT-MT)

 deputada Rosa Neide lutou pela aprovação Ado projeto de lei (PL 1011/20), que incluiu os 
profissionais da educação no grupo prioritá-

rio para o recebimento da vacina contra a Covid-19. 
O PL foi aprovado na Câmara em 31 de março.

Como o MEC não tomou nenhuma inicia�va para 
coordenar o retorno seguro às aulas presencias, 
Rosa Neide apresentou na Câmara o PL 2949/2020, 
que estabelece um protocolo nacional para retorno 
às aulas presenciais, após a vacinação de todos/as 
os/as profissionais da educação.

O PL da deputada foi aprovado na Comissão de 
Educação da Casa no dia 12 de maio e segue em 
tramitação.

Governo Bolsonaro tentou obrigar professores
 a voltarem à sala de aula sem vacina 

Rosa Neide articula oposição nacional
 à proposta de Educação Domiciliar
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Rosa Neide luta pela 
inclusão das Escolas 

no 5G

 deputada Professora Rosa Neide é autora da lei nº 14.172 Ade 10 de junho de 2021, que garante o repasse de R$ 3,5 
bilhões da União para que Estados, municípios e o Distrito 

Federal forneçam internet e equipamentos gratuitos para estu-
dantes e professores da rede pública terem acesso a aulas remotas, 
devido à pandemia. 

A lei estabeleceu 30 dias para o governo federal repassar os 
recursos, mas até agora não foi cumprida. O presidente da 
República lutou pela não aprovação do PL 34477/2020 que 
originou a lei. O projeto foi aprovado e o presidente vetou na 
íntegra. O Congresso se reuniu em primeiro de junho deste ano e 
derrubou o veto. A lei foi sancionada, mas o governo se recusa a 
cumpri-la.

Professora Rosa Neide apresentou Requerimento de convocação 
do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Na audiência, Ribeiro não 
respondeu porque a lei não está sendo cumprida. 

O ministro da Economia, Paulo Guedes também foi ques�onado 
pela deputada em audiência na Comissão de Educação e não 
soube dizer porque o governo insiste em deixar professores e 
estudantes sem internet.

 edital do 5G prevê que uma parte das operadoras de Otelefonia que vencerem o leilão terá que inves�r R$ 7,6 
bilhões em um programa des�nado a levar internet de 

qualidade às escolas públicas de educação básica do país. O edital 
original lançado pelo governo federal não incluía as escolas, mas 
por pressão do Congresso e com anuência do Tribunal de Contas da 
União (TCU) as unidades de ensino foram contempladas. A 
deputada federal Professora Rosa Neide (PT) trabalhou pela 
inclusão das unidades de ensino.

Professora Rosa Neide se reuniu no dia 09 de abril com o presidente 
da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Leonardo Euler 
e cobrou a inclusão das unidades de ensino. A deputada é autora de 
Requerimento de Convocação, aprovado na Comissão de 
Educação, que levou o ministro das Comunicações, Fábio Faria a 
explicar aos parlamentares porque o edital excluía as escolas.

Professora Rosa Neide e toda a bancada do 
PT lutaram muito para derrotar o PL 
5595/2020 de autoria da base aliada de 

Bolsonaro, que estabelecia o retorno dos 
profissionais da educação às salas de aula, sem 
que es�vessem vacinados. 

O projeto foi aprovado na Câmara, mas com 
ar�culação da deputada Rosa Neide, o Senado 
engavetou a proposta. No dia 28 de abril, a 
deputada promoveu reunião do Fórum Nacional 
Popular de Educação (FNPE) e en�dades da 
educação com o relator da matéria, senador 
Marcos do Val (Podemos-ES) e com o presidente 

da Comissão de Educação no Senado, Flávio Arns (Podemos-PR). Em ambas as reuniões Rosa 
Neide e os representantes das en�dades pediram aos senadores o adiamento da votação do 
PL, que estava marcada para a quinta-feira (29). A votação foi adiada.

Na sequência, Rosa Neide e lideranças da educação se reuniram com o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Desde então, o PL 5595 segue engavetado.

 categoria dos profissionais da AEducação foi a que mais teve 
ví�mas da Covid-19, dentre todas 

as profissões em Mato Grosso. Centenas 
de educadores e educadoras perderam 
suas vidas para o vírus. 

Lamentavelmente em 2020 não havia 
vacina. Por outro lado, os mortos de 2021 
foram ví�mas da polí�ca deliberada do 
governo federal contra as vacinas.

Bolsonaro atrasou a compra dos 
imunizantes provocando essa tragédia 
que presenciamos este ano, com mais de 
600 mil óbitos.

iversos PLs tramitam na Câmara com Da finalidade de autorizar no Brasil a 
chamada Educação Domiciliar 

(Homeschooling). O presidente da República 
esteve pessoalmente no Congresso no início 
de 2021 e defendeu que a prioridade de seu 

governo era a aprovação do homeschooling.

Dois PLs chegaram a ser destacados para 
votação no plenário. Entretanto, Professora 
Rosa Neide ar�culou um abaixo-assinado 
nacional que contou com adesão de mais de 

300 en�dades ligadas à Educação, que 
foram unanimes em dizer não à educação 
domiciliar. 

Após a pressão de pra�camente toda a 
educação nacional, o Projeto não foi votado 
na Câmara. 

Perigo – Em audiência na Comissão de 
Educação, requerida por Rosa Neide, o 
professor da Universidade de São Paulo 
(USP), Romualdo Portela de Oliveira, citou 
pesquisa feita em 2020, pela Universidade 
de Harvard, que aponta que 90% dos 
defensores do homeschooling nos Estados 
Unidos são fundamentalistas religiosos. 
“Esses defensores se ancoram em três 
ideias. Eles ques�onam a Ciência; promo-
vem a subserviência feminina; e defendem 
a supremacia branca. Ou seja, possuem 
uma visão ultraconservadora”, afirmou.

Perdas da pandemia
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“A luta das educadoras e educadores de MT
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rofessora Rosa Neide foi eleita no início do ano, como Pcoordenadora do Núcleo de Educação e Cultura da bancada 
do Par�do dos Trabalhadores no Congresso Nacional. O 

Núcleo é o mais an�go da bancada e teve como primeiro coordena-
dor o ex-deputado e educador, Florestan Fernandes.

Ao longo deste ano, o Núcleo tem se reunido toda segunda-feira, às 

8h de MT, e ar�culado com os dirigentes das principais en�dades da 
Educação nacional, a resistência contra os ataques de Bolsonaro à 
educação pública.

O Núcleo também promoveu em setembro, o Seminário em 
homenagem aos 100 anos do patrono da educação brasileira, Paulo 
Freire.

 deputada Professora Rosa Neide é membro �tular da Comissão de AEducação da Câmara. Neste ano lutou muito pela aprovação de projetos 
que garantem o direito à educação pública de qualidade a todos e todas.

Entre os PLs da deputada aprovados na Comissão estão: o subs�tu�vo ao Projeto 
de Lei (PL) 2228/2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade de criação de mecanis-
mos de levantamento e divulgação da demanda por vagas no atendimento a 
Educação Infan�l de 0 (zero) a 3 (três) anos.

A Comissão também aprovou PLs relatados por Rosa Neide, além de requerimen-
tos e moções apresentadas por ela. 

Rosa Neide apresenta propostas
 às Universidades Públicas de MT

Investimentos 
no IFMT

 deputada Professora Rosa Neide reuniu em 19 de agosto os reitores da Universidade AFederal de Mato Grosso (UFMT), Evandro Soares e da Universidade do Estado de Mato 
Grosso (UNEMAT), Rodrigo Zanin; a reitora da Universidade Federal de Rondonópolis 

(UFR), Analy Cas�lho Polizel de Souza e a representante do reitor Julio César, do Ins�tuto 
Federal de Mato Grosso (IFMT), Luciana Klamt, para propor que trabalhem juntos projetos em 
prol da educação básica do Estado.

A deputada pediu que as Universidades elaborem proposta de melhoria da qualidade da 
educação ofertada a crianças, jovens, adolescentes e adultos, principalmente nesse período 
de pandemia. Também propôs a discussão e elaboração pelas Ins�tuições, de material 
tecnológico complementar para suporte aos estudantes. De acordo com a deputada, 40% dos 
alunos não �veram acesso a nenhuma forma de aula no período de pandemia.

 deputada Rosa Neide está na luta pelo adiamento das Amudanças previstas pelo novo Ensino Médio, que devem 
entrar em vigor em 2022.

Rosa Neide apresentou Projeto de Decreto Legisla�vo (PDL 
611/2021), na Câmara, para derrubar a Portaria 521/2021 editada 
pelo governo. Caso o PDL seja aprovado, as Escolas não serão mais 
obrigadas a iniciar as mudanças em 2022.

Professora Rosa Neide também apresentou o PL 3079/2021, que visa 
prorrogar os prazos para implementação do novo Ensino Médio. Caso 

rofessora Rosa Neide des�nou R$ 2 Pmilhões para o IFMT em 2020 e mais 
R$ 2 milhões em 2021. Os recursos são 

de emenda de bancada. Para 2022, a 
deputada des�nará mais R$ 2 milhões.

Parte desses recursos a deputada indicou 
para o projeto de construção do novo 
campus do IFMT de Sinop, para inves�men-
tos no campus de Diaman�no e para projeto 
de construção do novo anfiteatro do IFMT, 
campus Octayde Jorge da Silva no centro de 
Cuiabá.

o PL seja aprovado, as mudanças ocorrerão apenas a par�r de 
2024.

Para a deputada, essa prorrogação é necessária para que os estudan-
tes, professores e pais sejam ouvidos e cada Escola se prepare para as 
mudanças. 

“Sem inves�mentos, sem melhoria das escolas brasileiras, sem 
reposição de professores e demais profissionais da educação, sem 
valorização e formação, sem olhar para os estudantes e seus projetos 
de vida e as diferentes realidades locais e sem protagonismo dos 
docentes, não há reforma que dê certo”, afirma Rosa Neide.

rofessora Rosa Neide lutou ombro a Pombro com os profissionais da 
educação de Mato Grosso neste ano 

de 2021. A deputada par�cipou dos 
Conselhos de Representantes do Sindicato 
dos Trabalhadores no Ensino Público (Sintep-
MT) e da Assembleia da categoria.

A deputada batalhou pela vacinação dos 
profissionais da educação e contra o retorno 
às aulas sem que todos/as os/as es�vessem 
vacinados. A parlamentar está na luta contra 
a militarização das escolas.

Nesse segundo semestre, a luta do Sintep-
MT contra o fechamento de Escolas também 

conta com apoio da deputada. ”Redimensio-
namento é necessário. Quando fui secretá-
ria de Estado de Educação eu fiz redimensio-
namento. O que não podemos aceitar é o 
fechamento de escolas sem diálogo com a 
comunidade escolar”, afirma Professora 
Rosa Neide.


