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Rosa Neide tem orgulho de representar as 
mulheres de MT no Congresso 

enho muito orgulho de ser a Túnica parlamentar de Mato 
Grosso no Congresso 

Nacional. Desde que tomei posse, 
entre minhas mais absolutas 
prioridades, está a luta em defesa 
dos direitos das mulheres.

Nossa luta foi reconhecida 
pelas 77 deputadas que com-
põem à Câmara. Em 15 de abril 
de 2021, fui eleita pelas deputa-
das, como 2º coordenadora 
adjunta da bancada feminina.

Mais do que isso, nosso trabalho 

árduo e sério, e todo nosso 
compromisso em defesa da 
educação pública, da agricul-
tura familiar, da saúde pública, 
em favor das pessoas que mais 
precisam, e da nossa democra-
cia, em Mato Grosso e no Brasil, 
são intocáveis” – Professora 
Rosa Neide.

Combate à Violência 
Doméstica

Professora Rosa Neide tem 
articulado junto ao governo de 
Mato Grosso, ao Conselho 
Estadual de Direitos da Mulher, 

organizações sociais e aos 
órgãos e Poderes do Estado, a 
estruturação da Rede Estadual 
de enfrentamento à violência 
contra a mulher. Rosa Neide e 
integrantes do Conselho se 
reuniram com o governador 
Mauro Mendes e a primeira 
dama, Virgínia Mendes. Elas 
solicitaram que o Estado promo-
va campanhas ostensivas de 
denúncia e conscientização 
para a importância de se com-
bater toda e qualquer forma de 
violência contra as mulheres. 
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R$ 3,9 milhões para Salas da Mulher 
e patrulha Maria da Penha 

21 dias de ativismo

 mês de março é muito importante para as mulheres de OMato Grosso, do Brasil e do mundo. Mês em que se come-
mora, no dia 08, o dia internacional da mulher. Mês em que 

celebramos as conquistas das mulheres e reafirmamos nossas 
bandeiras de luta.

Mundialmente conhecido, o 08 de março tornou-se o dia internaci-
onal da mulher, por marcar a trágica morte em 1911, de 130 operárias 
carbonizadas em um incêndio em uma fábrica têxtil de Nova York, 
nos Estados Unidos.

Entretanto, a luta das mulheres operárias por direitos, advém do 
final do século 19. No pós-revolução industrial, mulheres e crianças 
trabalhavam nas fábricas em ambientes insalubres, em jornadas 
exaustivas de trabalho e sem nenhum direito trabalhista. Essas 
mulheres lutaram por si mesmas e por seus filhos.

É dessa luta contra o trabalho infantil, por jornada de trabalho 
digna, por segurança no trabalho, por salário justo, por proteção 
social, que construímos até os dias de hoje o dia internacional da 
mulher.

As reivindicações trabalhistas com o passar dos anos ganharam 
mais bandeiras, como a luta contra o machismo, a luta pelo direito 
de votar e ser votada, a luta por igualdade de direitos, a luta contra 
a violência doméstica e por fim, a luta pelo direito à vida com 
dignidade. 

Nesse mês de março chamo a atenção para a urgência de se 
comprometer governos e sociedade para estratégias efetivas que 
levem à superação de todas as formas de violência contra meninas 
e mulheres, violências que persistem, ameaçam suas vidas, suas 
famílias e comunidades, violência que se constitui numa pande-
mia mundial que precisa ser enfrentada.

Infelizmente o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de 
feminicídios. Em comparação com países desenvolvidos, em nosso 
País se mata 48 vezes mais mulheres que o Reino Unido, 24 vezes 
mais que a Dinamarca e 16 vezes mais que o Japão ou Escócia. Os 
dados são do Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos (ACNUDH), divulgados ano passado.

Nessa mesma cena trágica, dados do décimo quinto Anuário 
Brasileiro de Segurança Pública, divulgados em 2021 revelam que 
Mato Grosso lidera o ranking brasileiro de feminicídio. De todos os 
homicídios de mulheres registrados em nosso Estado, 50,58% são 
feminicídios. A média no Brasil é de 34,5%.

Nesse sentido, como deputada federal apresentei 14 Projetos de Lei 
(PLs), que visam combater a violência doméstica e a cultura do 
machismo. Também destinei R$ 3.867.993,00 em emendas, para 
estruturação nas delegacias de Mato Grosso, de salas de atendi-
mento às mulheres vítimas de violência, bem como para compra 
de veículos para serem usadas no Programa de Policiamento 
Patrulha Maria da Penha.

Entre os projetos de minha autoria já aprovados no Congresso e 
sancionados estão a Lei 14.164/2021, que estabelece a Semana 
Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, o Maria da Penha 
vai à Escola. O cumprimento dessa lei, visa promover a mudança 
de cultura em nosso País, com nossos meninos e meninas dialo-
gando durante uma semana no mês de março, em cada escola, 
sobre os avanços da Lei Maria da Penha e sobre o direito de mulhe-
res e meninas viverem sem violência. 

Confira nesse boletim algumas de nossas ações na luta pelo 
empoderamento feminino.
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Expediente

 deputada Rosa Neide e o grupo de Atrabalho composto pelas mulheres 
dedicadas a estruturação da Rede se 

reuniram com o presidente da Associação 
Mato-grossense dos Municípios (AMM), 
Neurilan Fraga. Elas pediram a elaboração de 
um protocolo unificado para atendimento 
das mulheres vítimas de violência nos 141 
municípios de Mato Grosso. 

Intercâmbio – Rosa Neide também pro-
moveu reunião online entre autoridades de 
Mato Grosso e de Pernambuco. Na ocasião, a 
secretária da Mulher de Pernambuco, Sílvia 
Cordeiro e a diretora estadual de enfrenta-
mento à violência de Gênero, Bianca Rocha, 
apresentaram as experiências da Rede 
Estadual de Enfrentamento à Violência 
contra as Mulheres no Estado.

 deputada Professora Rosa Neide tem Aparticipado de diversas atividades e 
promovido ações voltadas ao empo-

deramento das mulheres negras. Dentre as 
atividades do novembro negro do ano passa-
do, a deputada participou na Casa das Pretas, 
em Cuiabá, da roda de conversa Pretas no 
Poder. 

Recentemente, Rosa Neide participou da V 
Conferência Estadual de Promoção da 
Igualdade Racial de Mato Grosso (CEPIR-MT). 
Na ocasião, a deputada reforçou a importân-
cia da luta contra o racismo estrutural, que 
atinge principalmente as mulheres negras.

Protocolo unificado para
 atendimento das mulheres 
vítimas de violência em MT

Luta pelo 
empoderamento das 

mulheres negras

 deputada federal Professora Rosa Neide participou da inauguração do novo prédio da Delegacia AEspecializada de Defesa dos Direitos da Mulher de Cuiabá (DEDM). Na ocasião ela anunciou R$ 3,9 
milhões em emendas para investimentos em melhoria e ampliação de Delegacias e Salas de atendi-

mento às mulheres vítimas de violência, em Mato Grosso e compra de veículos para a Patrulha Maria da Penha.

rofessora Rosa Neide (PT) Ppart ic ipou de diversas 
atividades da campanha 

dos 21 dias de Ativismo pelo Fim da 
Violência contra as mulheres. A 
campanha do ano passado, foi 
realizada entre os dias 20 de 
novembro e 10 de dezembro de 
2021.

Lei Mariana Ferrer e Sinal Vermelho 
rofessora Rosa Neide traba-Plhou pela aprovação na 
Câmara, do projeto de lei (PL 

5096/20), que obriga o juiz a zelar 
pela integridade da vítima em 
audiências de instrução e julga-
mento sobre crimes contra a 
dignidade sexual. Apensado à 
proposta, foi aprovado projeto de 
lei (PL 5238/20), de coautoria da 
deputada.

A deputada também batalhou 
pela aprovação do PL 741/2021. O 
projeto cria um programa de 
cooperação para ajudar na 
denúncia de casos de mulheres em 
situação de violência doméstica. 

Chamado de Sinal Vermelho 
contra a Violência Doméstica, o 
programa pretende ajudar a 
mulher em situação de violência a 
obter ajuda em órgãos públicos e 
entidades privadas participantes.

P r o f e s s o r a  R o s a  N e i d e  tem 
combatido a violência política 
praticada contra mulheres que 
exercem mandatos eletivos. Como 
foi o caso da vereadora por Sinop, 
Professora Graciele (PT),  da prefei-
ta de Cáceres, Eliene Liberato (PSB) 
e da vereadora por Campinas (SP), 
Paolla Miguel (PT).

Em 16 de junho do ano passado,  a 
Comissão de Direitos Humanos e 

Minorias da Câmara debateu 
ameaças e violências praticadas 
contra vereadoras no País. As 
vereadoras Professora Mazéh, 
P rofe s s o ra  G ra c i e l e  e  Ed n a 
Sampaio (PT), de Cuiabá, partici-
param.

Após o debate,  Rosa Neide apre-
sentou o Requerimento (REQ) 
30/2021, na Comissão da Mulher 
da Câmara, com pedido de dili-
gências da Comissão, em parceria 
com a Secretaria da Mulher da 
Casa, nos Estados, Munícipios e no 
Distrito Federal para averiguar 
denúncias de violência política de 
gênero.
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Encontro internacional sobre participação 
feminina nos Parlamentos

 deputada federal Professora Rosa Neide (PT) coordenou Aem 28 de maio de 2021, o Encontro Internacional 
Parlamentar promovido pela Secretaria da Mulher da 

Câmara dos Deputados. O evento contou com participação de 
mulheres parlamentares da Argentina, Bolívia, Chile, Costa Rica e 
Uruguai e debateu a importância de se promover o aumento da 
representação feminina nos Parlamentos.

Segunda coordenadora adjunta da bancada feminina da 
Câmara, Rosa Neide destacou que a Secretaria possui um 
Observatório proposto por ela, que visa estudar as experiências 
bem sucedidas, que promoveram avanço na participação 
feminina em Parlamentos de outros países.

 Rosa Neide defende aprovação de PL que 
garante mais mulheres nos Parlamentos
deputada federal Professora Rosa Neide lutou pela aprovação do PL 1951/2021, do Senado, que garante Aaumento da participação feminina nos Parlamentos.

Segundo Rosa Neide, as mulheres são 51,8% da população, 52,5% do eleitorado e 44% na representação das filiadas 
em partidos. Porém, somente 15% das mulheres estão no Parlamento. 

Caso o PL fosse aprovado, os atuais 15% de mulheres na Câmara passaria para 18% na próxima legislatura, com 
crescimento progressivo até atingir 30%, em 2040. Infelizmente o PL aprovado no Senado não foi votado na 
Câmara.

Combate à pobreza menstrual
om voto de Rosa Neide, a Câmara aprovou em 26 de agosto do ano passado, o PL 4968/19, que garante a Cdistribuição de absorventes para estudantes e mulheres de baixa renda. O PL de autoria da deputada 
Marília Arraes (PT-PE) foi relatado por Rosa Neide (PT-MT).

Senado – O PL foi aprovado no Senado no dia 14 de setembro.

Isabel Fernandes
Ribeirão Cascalheira 
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Nesse mês de março minha homenagem a todas as mulheres de Mato 

Grosso representadas pelas nossas vereadoras e nossas vice�prefeitas 

do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Mato Grosso��

Mais Mulheres na Política


