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GÊNERO 

Encontro Territorial discute Empoderamento das Mulheres e Participação na 
Política 

‘Análise do cenário político e a participação das mulheres nas esferas de decisão política - 
ameaça aos direitos das mulheres’ este foi o tema de apresentação do Movimento de 

Organização Comunitária (MOC) no início da manhã de hoje (05) durante o Encontro 
Territorial ‘Empoderamento das Mulheres e Participação na Política’. Refletir sobre a 

condição da mulher na sociedade e sua participação nos espaços de poder e decisão 
política, além de compreender as faces das desigualdades de gênero e a sub-representação 

das mulheres na política foram alguns dos objetivos do encontro que contou com a 
participação de Olívia Santana, Secretaria Estadual de Políticas para Mulheres. Segundo 

Selma Glória, do Programa de Gênero do MOC, o evento também visa compreender a 

importância da participação das mulheres na política, além de construir estratégias de 
superação dos desafios e garantir a ampliação da participação e eleição das mulheres nas 

eleições 2016. O encontro acontece no auditório do Sindicato dos Trabalhadores da 
Agricultura Familiar (Sintraf), em Conceição do Coité, numa ação que faz parte das 

atividades do Projeto Parceiros por um Sertão Justo, desenvolvido pelo MOC com apoio da 
Actionaid. 

 
COMUNICAÇÃO 

Comunicação é tema de debate com entidades no Território do Sisal 
O Movimento de Organização Comunitária – MOC participou no último dia 04 de maio, no 

município de Valente, do processo de qualificação do Plano de Desenvolvimento Territorial 
do Sisal (PDTS) tratando especificamente a Comunicação estabelecida nas linhas de ação do 

CODES Sisal. Nesse intuito, representantes de movimentos sociais, entidades e pessoas 
atreladas à comunicação comunitária no território parceiras como Fundação APAEB, 

FATRES, Colegiado do Curso de Comunicação Social – UNEB Campus XIV, Rádio 

Comunitárias, secretarias, sindicatos, estudantes, jovens comunicadores e multiplicadores 
participam do evento para debater e propor estratégias de intervenção em torno da 

comunicação comunitária no Território do Sisal. Os participantes fizeram análise do papel da 
comunicação especialmente na atual conjuntura e conheceram as metas e objetivos do 

Plano de Desenvolvimento Territorial do Sisal (PDTS). Para Nayara Silva, Coordenadora do 
Programa de Comunicação do MOC, que representa o MOC no CODES Sisal, ressalta: ‘É de 

fundamental importância debater a comunicação nesse contexto atual que o país vive e 
para, além disso, fortalecer o processo de comunicação agregando todos os meios e formas 

de comunicação no território’. O grupo tirou propostas e encaminhamentos a partir da 
análise dos objetivos no PDTS. 

 
CRIANÇA E ADOLESCENTE 

CECA reúne seus conselheiros em Salvador com a participação do MOC 
Acontece neste momento Assembleia do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CECA), em sua sede em Salvador, com a participação do MOC, representado 

por Nayara Cunha, conselheira suplente. Dentre os pontos em pauta nesta sexta-feira (06) 
está a posse dos conselheiros/as eleitos em novembro do ano passado, para o mandato de 

dois anos. O evento começou ontem (05) com reunião da câmara técnica e é um espaço de 



debate e proposição de políticas públicas voltadas para o fortalecimento dos direitos das 
crianças e dos adolescentes no Estado da Bahia. 

 
CONFERÊNCIA 

4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres 
Não permitir retrocessos. Com este lema, três mil mulheres de todo Brasil reúnem-se para a 

4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (4ª CNPM) de 10 a 12 de maio, no 
Centro de Convenções Ulysses Guimarães em Brasília. Na ocasião, representantes dos 26 

Estados e do Distrito Federal, inclusive do MOC através da coordenadora do Programa de 
Gênero, Selma Glória, debatem avanços relacionados aos direitos das mulheres e fazem o 

diagnóstico das conquistas obtidas nos últimos anos. Como resultado, serão feitas 
recomendações para o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM). O processo 

conferencial, iniciado em junho de 2015 com as etapas preparatórias, mobilizou mais de 
150 mil pessoas em torno do debate. 

 
SEGURANÇA ALIMENTAR 

Técnicos do MOC são capacitados em oficina de rotulagem 

Com o intuito de garantir um trabalho mais eficiente junto aos Empreendimentos 
Econômicos Solidários acompanhados pelos MOC, o Programa de Fortalecimento a 

Empreendimentos Econômicos Solidários (PFEES) e o Programa de Comunicação (PCOM), 
participa hoje, 06, da Oficina sobre Rotulagem. Sob orientação de Dra. Valquíria Agatte, 

membro do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado da Bahia 
(CONSEA-Bahia), a oficina visa contribuir para aprimorar a qualidade dos trabalhos 

nutricionais e da comunicação para resultar melhores peças junto aos EES. Para Valquíria, a 
oficina é muito importante porque você unifica a forma de pensar. ‘Essa unificação vai 

facilitar o trabalho de todos os que já estão envolvidos nas comunidades e fazem os seus 
produtos além de proporcionar um maior raio de atividade e possibilidade desses produtos 

chegarem a outros consumidores sejam assim a nível nacional, na Bahia e fora da Bahia e 
fora do Brasil, até porque esse mercado está crescendo muito então ele tem que adotar 

uma padronização apesar de ser um alimento artesanal, mas existem resoluções na 
legislação que precisam ser seguidas, então eu entendo que é oficina vai servir muito para 

os técnicos e aos empreendimentos que eles acompanham’. Na oficina foram trabalhados 

conceitos e leis no âmbito da nutrição além dos processos de rotulagem de alimentos tanto 
industriais e de serviços de alimentação.   

 
DIREITOS 

Mulheres: Direito a ter Direitos 
Nesta sexta-feira, 06 de maio, mulheres trabalhadoras rurais de diversas comunidades do 

município de Conceição do Coité reuniram-se pela manhã para debater o tema ‘Mulheres: 
Direito a ter Direitos’. Refletindo o tema do encontro, Maria Vandalva, conduziu a roda de 

conversa estimulando a participação das mulheres para uma reflexão sobre o que vem 
ocorrendo no Brasil, sobretudo, como a imagem da mulher, na pessoa da presidenta Dilma 

Rousseff, vem sendo tratada por uma parcela da sociedade e chancelada pela grande mídia 
do país. Além do MOC e Sintraf estiveram presentes representantes da Fatres, Nedet\UEFS, 

Fetraf-BA, Cooafes e da Câmara Municipal. A atividade intitulada como ‘Assembleia das 
Mulheres’ é uma retomada das ações de mobilização da secretaria de Mulheres do SINTRAF 

Coité. 

 
ECONOMIA SOLIDÁRIA 

Conselho Estadual debate caminhos da Economia Solidária no Brasil 
Representando o MOC, Gisleide do Carmo, coordenadora do Programa de Fortalecimento de 

Empreendimentos Econômicos Solidários (PFEES) participa nesta sexta-feira 6, na 
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), em Salvador de reunião do 

Conselho Estadual de Economia Solidaria (CEES). A economia solidária, como segmento 
alternativo para vencer os desafios de um país com a economia em retração, norteou os 

debates presidido pelo secretário estadual do Trabalho e Esporte, Álvaro Gomes, ao lado do 
superintendente de Economia Solidária, Milton Barbosa. Em pauta ainda os convênios da 

própria Setre e das instituições locais celebrados com a Secretaria Nacional de Economia 



Solidária (Senaes) do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS). O Cadastro 
Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários – Cadsol -, instituído pelo MTPS, que 

visa o reconhecimento público dos Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) de modo 
a lhes permitir o acesso às políticas públicas nacionais, programas de financiamento, 

compras governamentais, comercialização de produtos e serviços e demais ações na área 
de economia solidária, foi outro ponto de discussão. 

 
EDUCAÇÃO DO CAMPO 

Projeto CAT realiza encontros em Riachão e Cansanção 
O Programa de Educação do Campo Contextualizada (PECONTE), do MOC, realizou nesta 

sexta-feira (06), na sede do Sindicato dos Trabalhadores/as Rurais de Riachão do Jacuípe, 
um encontro com educadores/as e coordenadores/as do Projeto CAT-Conhecer, Analisar e 

Transformar a Realidade do Campo. No encontro aconteceu uma avaliação da ficha 
pedagógica trabalhada na primeira unidade do ano letivo. Segundo Cleonice Oliveira, 

técnica do MOC presente no local, foi realizado também o planejamento para a segunda 
unidade. Com apresentação das crianças integrantes do Projeto Baú de Leitura, a 

coordenadora e técnica do PECONTE, Vera Carneiro e Daiane dos Santos, respectivamente, 

participaram na mesma data, do encontro de formação e avaliação do Projeto CAT na sede 
do Sindicato de Trabalhadores Rurais, em Cansanção. 

 
Visite-nos nas redes sociais: 

Facebook: facebook.com/moc 
Site: www.moc.org.br 

 
 

AGENDE-SE PARA ATIVIDADES NOS PRÓXIMOS DIAS: 
 

09 de maio 
Reunião com representante do Canal Futura, no CFC, em Feira 

 
11 de maio 

Participação da Feira Agroecológica, em Jacobina 

 
10 a 13 de maio 

Articulação para a Conferência Nacional de Mulheres, em Brasília 
 

13 a 15 de maio 
7ª Feira da Agricultura Familiar, Economia Solidária e Reforma Agrária do Território do 

Sisal, na Casa da Cultura, em Valente-Ba. 
 

18 de maio 
Caminhada alusiva ao Dia de Combate ao Abuso e Exploração Sexual, em Feira de Santana, 

a partir das 14h, com concentração e saída do cruzamento entre as avenidas Maria Quitéria 
e a Getúlio Vargas. 

https://www.facebook.com/MOC-Movimento-de-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Comunit%C3%A1ria-176802699081262/
http://www.moc.org.br/

