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DIREITOS 

Ato ‘O Campo com Gente e com Direitos’: denúncia e repúdio às ameaças aos 

direitos humanos dos povos do Semiárido 

O MOC e parceiros em marcha com o povo para defender a democracia e seus princípios 

éticos estão realizando desde o mês passado o Ato ‘O Campo com Gente e com Direitos - 

em defesa das políticas de convivência com o Semiárido’. O primeiro deles aconteceu em 

Riachão do Jacuípe, no último 17 de junho reunindo cerca de mil pessoas e o segundo em 

Santaluz, no dia seguinte, também reunindo centenas de trabalhadores/as rurais. Temas 

como Reforma Agrária, Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), Agroecologia e 

Convivência com o Semiárido, além do fim dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da 

Previdência Social foram debatidos, bem como anunciadas e celebradas as lutas e 

conquistas desse povo guerreiro do Semiárido. Os próximos Atos acontecerão em Feira de 

Santana (25/07), Santo Estevão (29/07), Araci (30/07), Tanquinho (06/08), e com datas a 

definir, Conceição de Feira, Antonio Cardoso, Conceição do Coité e Retirolândia. Os Atos 

têm sido espaços para as organizações denunciarem e repudiarem as ameaças aos direitos 

humanos dos povos do Semiárido. Ameaças advindas do prenúncio de interrupções políticas 

públicas que hoje asseguram a melhoria de vida da população do campo. 

 

POLÍTICA DE PROTEÇÃO INFANTIL 

Técnicos avaliam Programa e discutem a Política de Proteção Infantil do MOC 

Técnicos do MOC do Programa Água, Produção de Alimentos e Agroecologia (PAPAA) se 

reuniram nos últimos dias 04 e 05 de julho, no Centro de Formação Comunitária (CFC), em 

Feira, para planejamento e monitoramento do Programa. Na oportunidade foi realizada uma 

discussão sobre a Política de Proteção Infantil (PPI), com a participação da coordenadora 

pedagógica do MOC, Vandalva Oliveira. Ao elaborar sua PPI em 2015 o MOC rearma seu 

compromisso com os direitos humanos de crianças e adolescentes, sobretudo as do 

Semiárido baiano onde a instituição atua com maior preponderância. O MOC sempre buscou 

contribuir na promoção dos Direitos de Criança e Adolescente com vistas à criação e a 

manutenção de ambientes de desenvolvimento e segurança, através de projetos, ações e 

políticas de fortalecimento dos poderes locais, em especial as organizações da Sociedade 

Civil, lideranças, famílias, crianças e adolescentes. Estas últimas, na condição de sujeitos de 

direitos, sempre tiveram vez e voz nos ambientes e atividades promovidas ou apoiadas pela 

instituição. 

 

GÊNERO 
Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais da região Nordeste celebrará 30 

anos de luta 

Os 30 anos de luta do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais da região Nordeste do 

país (MMTR-NE) será celebrado entre os dias 10 e 12 de agosto de 2016, no Centro de 

Formação Paulo Freire, localizado no Assentamento Normandia, em Caruaru-Pernambuco. 

Na oportunidade será prestada uma homenagem à líder Sindical Margarida Alves, do 

município de Alagoa Grande, na Paraíba, assassinada brutalmente em 12 agosto de 1983, 

por defender os direitos das/os trabalhadoras/es rurais . Esta foi uma das pautas da reunião 

de coordenação do MMTR-NE que aconteceu nos últimos 27 a 29 de junho, na cidade 

pernambucana de Caruaru, com a participação de Maria José Jesus dos Santos, do MMTR de 



Araci. 

 

COOPERATIVISMO 

Arco Sertão Central recebe grupo da URFB de Cruz das Almas 

Nessa terça (05) professores/as e alunos/as dos cursos de Agronomia e Tecnologia em 

Gestão de Cooperativas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), campus 

Cruz das Almas, visitaram a Arco Sertão Central sediada no município de Serrinha. 

Conhecer a experiência exitosa dessa central de cooperativa e também  rede assessorada 

pelo MOC foi o objetivo do grupo formado por 35 pessoas. Na opinião de Fernando Gaspar, 

do curso de Agronomia, a visita contribuiu para abranger a visão sobre os trabalhos 

coletivos dentro das comunidades. "Contribuiu também para minha formação e para levar 

essa experiência para meu município, o território, para as organizações sociais das quais eu 

participo lá no território do Irecê", comenta. "Quando você passa a conhecer como funciona 

uma cooperativa ou até mesmo esta central aqui você passa a ver que existem burocracias, 

dificuldades, e que não foi fundado de uma hora pra outra. Existiram vários degraus até 

chegarem aqui. Dá a ideia de como seguir adiante no meu curso, do que esperar dele. Do 

que eu posso fazer e de quando eu concluir eu posso ter uma base, posso vir aqui pesquisar 

mais um pouco sobre o que eu quero para minha cidade, meu espaço", declara Adriana 

Oliveira, do curso Tecnologia em Gestão de Cooperativas. 

 

GARANTIA SAFRA 

Inscrição do Garantia Safra já começou 

A inscrição para o Garantia Safra 2016/2017, safra Verão, foi iniciada no último dia 1º de 

julho e podem ser feitas até o dia 20 de setembro deste ano. Os agricultores familiares 

devem procurar um dos Serviços Territoriais de Apoio à Agricultura Familiar (Setaf), 

unidades da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), as secretarias de Agricultura do 

seu município ou Sindicato de Trabalhadores Rurais (SDR), para validar sua inscrição. Serão 

disponibilizadas 345 mil cotas para agricultores baianos. Os agricultores familiares que 

fizeram adesão ao Garantia Safra 2015/2016, já estão automaticamente inscritos nesta 

safra, exceto aqueles que estão com sua Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) vencida. 
Estes terão que procurar o Setaf, ou técnicos da Superintendência Baiana de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (Bahiater), ou os Sindicatos Rurais para fazer a renovação do 

DAP. Os beneficiários do programa são os agricultores familiares que plantam até 5 

hectares das culturas de feijão, arroz, milho, mandioca, que possuem a DAP, e renda de até 

1,5 salário mínimo mensal. O valor total do seguro é de R$ 850, dividido em cinco parcelas 

de R$ 170.  

 

JUVENTUDE RURAL 

Jovens de áreas rurais fazem intercâmbio para conhecer outras realidades no 

campo  

Teve início no último dia 02 de julho a sexta edição do Intercâmbio da Juventude Rural 

Brasileira. A iniciativa proporcionará a 55 jovens do campo a oportunidade de conhecer 

diferentes realidades rurais do país. Seis estados e seis organizações não governamentais, 

que investem em projetos de educação do campo estão envolvidos na ação. O intercâmbio 

será dividido em cinco etapas, e segue até 26 de novembro. Nesse período, os participantes 

terão uma vivência de sete dias em outro meio rural onde trocarão experiências, 

aprenderão novas técnicas agrícolas, conhecerão tecnologias alternativas, farão visitas a 

propriedades de agricultores familiares, entre outras atividades. No retorno para seus 

estados de origem poderão adaptar os novos conhecimentos à sua realidade. O VI 

Intercâmbio da Juventude Rural é coordenado pelo Instituto Souza Cruz, que, junto com 

outras cinco organizações, dentre elas o MOC, integra a Rede Jovem Rural. A Bahia 

participará da quarta etapa que acontecerá entre os dias 15 e 22 de outubro, quando os 

jovens serão recepcionados pelo MOC. Acompanhe aqui. 

 

AGRICULTURA FAMILIAR 

Agricultura familiar, prioridade contra a fome na América Latina 

 O desafio de acabar com a fome até 2030 será grande não só na América Latina, mas 

também no resto do mundo. O percentual de desnutrição caiu quase pela metade em todo o 

http://g1.globo.com/espirito-santo/estv-2edicao/videos/t/edicoes/v/jovens-de-areas-rurais-fazem-intercambio-para-conhecer-outras-realidades-no-campo-no-es/5139814/


planeta, de 19% para 11%, nos últimos 25 anos. No entanto, ainda há 795 milhões de 

pessoas desnutridas no mundo hoje, a maior parte delas em países de baixa renda, como 

os da África Subsaariana. O relatório Indicadores de Desenvolvimento Global 2016, do 

Banco Mundial, acrescenta que será difícil cumprir a segunda meta dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável se o ritmo atual de queda continuar. Para acelerá-lo, é 

fundamental elevar a produtividade agrícola das famílias de baixa renda, já que 70% dos 

pobres do mundo trabalham no campo.  Os programas de proteção social que permitiram à 

América Latina e ao Caribe a avançar nos Objetivos do Milênio também podem ser uma 

inspiração para o resto do mundo. Ao aumentar a produtividade e reduzir a vulnerabilidade 

dos pequenos agricultores, bem como melhorar a qualidade da nutrição das crianças em 

idade escolar, eles vêm contribuindo significativamente para melhorar a segurança 

alimentar na região. Novos estudos mostram que apoiar as famílias rurais pobres é 

fundamental na luta contra a desnutrição. 

 

CIRANDANDO PELOS DIREITOS 

Crianças e adolescentes do Projeto Cirandando pelos Direitos participam de 

oficinas 

‘Desenvolvendo Expressões’ foi o tema das oficinas que aconteceram com crianças e 

adolescentes da comunidade de Miranda e Mucambinho, em Santaluz, participantes do 

Projeto Cirandando Pelos Direitos. A primeira delas aconteceu no dia 05 de julho, no Centro 

de Formação da Comunidade, em Miranda e no dia seguinte (06/07) na sede da Associação 

Comunitária de Mucambinho. Ambas foram facilitadas por Marcela Brandão, estudante em 

Psicologia e contou com a presença da técnica do MOC, Cleonice Oliveira. O Projeto 

Cirandando Pelos Direitos é realizado pelo MOC, com o apoio do Kinder Not Hilfe – (KNH), 

que busca fortalecer os direitos das crianças e dos adolescentes com foco na comunicação e 

participação social. 

 

 

Visite-nos nas redes sociais: 

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

 

 

AGENDE-SE PARA ATIVIDADES NOS PRÓXIMOS DIAS: 

 

11 de julho 

Reunião com mulheres para Planejamento, Monitoramento e Avaliação das ações Projeto 

Parceiros/as por um Sertão Justo, em Araci. 

 

12 de julho 

Reunião com mulheres para Planejamento, Monitoramento e Avaliação das ações Projeto 

Parceiros/as por um Sertão Justo, em Serrinha e Conceição do Coité 

  

Atos ‘O Campo com Gente e com Direitos - em defesa das políticas de convivência 

com o Semiárido’ 

25 de julho > Feira de Santana  

29 de julho > Santo Estevão  

30 de julho > Araci  

06 de agosto> Tanquinho 

Datas em definição > Conceição de Feira, Antonio Cardoso, Conceição do Coité e 

Retirolândia 

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

