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AGRICULTURA FAMILIAR
Organizações sociais buscam estreitar o diálogo com o Governo para a construção
de políticas públicas voltadas à agricultura familiar
Cerca de 350 agricultores e agricultoras familiares de todos os 27 territórios de identidade
do estado, representação de 62 entidades, dentre elas o Movimento de Organização
Comunitária (MOC) e representantes do poder público marcaram presença durante evento
do Fórum Baiano da Agricultura Familiar (FBAF), realizado nessa quarta-feira (27), no
Centro de Formação da SDR, no bairro de Itapuã, em Salvador, com a presença do
governador do estado Rui Costa. Com o tema O Campo com Gente e com Direitos o
encontro visou dar visibilidade às iniciativas da agricultura familiar e economia solidária,
com enfoque na sustentabilidade e na importância para a economia nacional, bem como
buscar um alinhamento da parceria do Governo com os movimentos sociais para a
construção de políticas públicas para o setor. A atividade integra a programação em
comemoração ao Dia Nacional da Agricultura Familiar, celebrado na última segunda-feira
(25). Leia mais no site do MOC.
MOBILIZAÇÃO
Ato O Campo com Gente e com Diretos mobiliza centenas de famílias agricultoras
no Portal do Sertão
Cerca de 400 agricultores e agricultoras do Território Portal do Sertão, lotou o espaço da
Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS , entoando músicas e gritos denunciando
a perda de direitos conquistados pela classe. O Movimento de Organização Comunitária –
MOC, em parceria com demais entidades e movimentos sociais: ASA, UNICAFES, CUT,
FETRAF, FATRES, APAEB Feira de Santana, Fórum Baiano da Agricultura Familiar, Levante
Popular da Juventude e Secretaria de Desenvolvimento Rural, realizaram hoje, 28, no
município de Feira de Santana, mais um Ato O Campo com Gente e com Diretos – em
defesa das politicas de convivência com o Semiárido, para fortalecer as lutas e
reinvindicações populares. Naidison Baptista, Coordenador da Articulação Semiárido
Brasileiro (ASA), ressaltou: ‘Essas ações dos Atos fortalecem as conquistas nos últimos 13
anos, e nós enquanto movimentos sociais e povos do Semiárido não podemos desistir de
lutar’, afirmou. ‘A realização dos Atos Municipais é uma oportunidade de ecoar o grito de
todos nós que sempre lutamos pelos direitos das pessoas, e em nome do MOC essas ações
significaram muito, pois elas fortalecem ainda mais a forma democrática seguirmos em
marcha juntos’, ressaltou Célia Firmo, Coordenadora Geral do MOC. Na oportunidade foram
entregues Termos simbólicos de tecnologias sociais para as famílias agricultoras
contempladas com os projetos. Hoje (28), o Ato acontece no município de Santo Estevão
durante a 10ª Festa do Milho, acontecerá em Araci amanhã (29) e em Conceição do Coité
nesta segunda, 01 de agosto. Assista aqui ao vídeo do evento
ATER
Mulheres e jovens participam em Coité do Encontro Territorial de Planejamento de
ATER
Visando contribuir na elaboração dos planejamentos com foco em ATER e Agroecologia de
modo a ampliar a participação das mulheres e dos jovens do campo no acesso ás políticas
públicas e igualdade de oportunidades, aconteceu no último 27 de julho, em Conceição do
Coité, o Encontro Territorial de Planejamento de ATER. O evento facilitado por técnicos do

MOC do Programa de Gênero e do Programa Água, Produção de Alimentos e Agroecologia
aconteceu em dois momentos: um específico para os jovens e outro para as mulheres. Em
ambos espaços ocupados na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar
(Sintraf), todos puderam refletir coletivamente sobre o papel de segmento nos processos de
assistência técnica e agroecologia e as desigualdades que permeiam as práticas,
identificando as experiências de transição agroecológicas existentes e os desafios para
garantia de acesso as políticas públicas de convivência com o Semiárido. Durante o
encontro os dois grupos puderam debater ainda sobre como criar estratégias para o
fortalecimento da participação dos mesmos nos processos agroecológicos e superação das
desigualdades.
ABONG
Encontro da Abong reune entidades da Bahia e Sergipe
O MOC representado pelo técnico Alex Meirelles participa nestes 28 e 29 de julho, em
Salvador, do Encontro das Associadas da Abong na Bahia e Sergipe. Realizado na sede da
Coordenadoria Ecumênica de Serviço (CESE) no primeiro dia (28) dentre outros temas foi
debatido o fortalecimento institucional das organizações frente a conjuntura do país. Eliana
Rolemberg (CESE) atualizou as organizações quanto ao Marco Regulatório das Organizações
da Sociedade Civil (MROSC) enquanto Nailton Cazumbá falou sobre incentivos fiscais. Hoje
(29) as associadas trabalham no planejamento estratégico dos estados e definem o grupo
de trabalho de pautas prioritárias e planejamento.
EDUCAÇÃO DO CAMPO
Professores/as do campo participam de oficina em Feira
Com objetivo de aprofundar a metodologia do Projeto CAT-Conhecer, Analisar e
Transformar a realidade do campo, a partir de uma Educação Contextualizada não sexista e
não discriminatória, técnicos do MOC do Programa de Educação do Campo Contextualizada
(Peconte) realizam oficina com professores e professoras do campo nestes 28 e 29 de julho,
no Hotel Seabra em Feira de Santana. Dentre outros objetivos a atividade visa contribuir
para uma escola inclusiva, com equidade de gênero, que melhore a aprendizagem das
crianças e adolescentes na perspectiva da Educação Contextualizada e a partir de práticas
pedagógicas não sexistas e não discriminatórias. Participam da oficina 55 integrantes de
Projetos apoiados pelas organizações Kinder e Actionad que promovem ações voltadas aos
direitos das crianças e adolescentes.
SEGURANÇA ALIMENTAR
Carta Aberta da sociedade civil no CONSEA Nacional: ‘Não aos retrocessos e pela
ampliação dos direitos conquistados’
O Brasil passa por uma grave crise política, econômica e ética que acarreta a ruptura do
processo democrático e de direitos já conquistados. Por isso, os(as) representantes da
sociedade civil no Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea)
dirigem-se à sociedade brasileira e ao governo interino para manifestar profunda
preocupação com retrocessos em direitos garantidos pela Constituição, entre eles o direito à
alimentação (Artigo 6º). O Consea é um espaço público que reúne representantes de
governo e sociedade civil para viabilizar a participação e o controle social nas políticas
públicas de segurança alimentar e nutricional a partir das diretrizes aprovadas nas
Conferências Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional. É órgão permanente de
Estado previsto na Lei nº 11.346/2006, parte do Sistema Nacional de Segurança Alimentar
e Nutricional (Sisan). Leia aqui a Carta na íntegra.
DIREITOS
RESAB em Juazeiro discute Educação do Campo Contextualizada e perda de
direitos
Aconteceu nos dias 22 e 23 de julho deste, em Juazeiro, uma reunião ampliada da
executiva nacional da Rede de Educação do Semiárido Brasileiro (RESAB) com
representação da MOC através da coordenadora do Programa de Educação do Campo
Contextualizada, Vera Carneiro. O encontro contou com a participação de entidades do
Semiárido brasileiro com debate sobre a atual situação da educação do campo

contextualizada, bem como sobre a conjuntura nacional com definição de estratégias de
ação diante da situação política brasileira. ‘É um momento muito importante porque há uma
ameaça de perda de direitos no país e principalmente de retrocesso para a educação com
essa discussão de uma 'Escola Sem Partido' que nada mais é que um setor de um partido
que defende que a escola acabe tendo um partido, ou seja, não existe neutralidade’,
ressalta Vera Carneiro. Segundo o próprio Ministério Público Federal essa proposta ‘impede
o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, nega a liberdade de cátedra e a
possibilidade ampla de aprendizagem e contraria o princípio da laicidade do Estado’. No
evento que aconteceu na sede do Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada
(IRPAA), trouxe reflexões sobre a importância do fortalecimento e atuação em rede das
organizações que atuam no Semiárido principalmente com Educação do Campo
Contextualizada. ‘Temos que barrar as tentativas de retrocesso de se perder algumas
conquistas que foram poucas na área de educação e principalmente se pensar numa linha
de ação comum com todas as organizações para avançarmos numa educação de qualidade’,
declarou Vera.
Visite-nos nas redes sociais:
Facebook: facebook.com/moc
Site: www.moc.org.br
AGENDE-SE PARA ATIVIDADES NOS PRÓXIMOS DIAS:
10 a 12 de agosto
Celebração dos 30 anos do Movimento da Mulher Trabalhadora do Nordeste (MMTR-NE), no
assentamento Normandia, em Caruaru-PE
Atos O Campo com Gente e com Direitos - em defesa das políticas de convivência
com o Semiárido
30 de julho > Araci
01 de agosto> Conceição do Coité
06 de agosto> Tanquinho
10 de agosto> Anguera
12 de agosto> Retirolândia
Datas em definição > Conceição de Feira, Antonio Cardoso

