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DIREITOS 
Povo vai às ruas "Nenhum Direito a Menos" 

Hoje, 11 de novembro, é o Dia Nacional de Greve convocada pela CUT e demais centrais 
sindicais, com apoio de movimentos sociais que compõem as Frentes Brasil Popular e Povo 

Sem Medo e várias entidades da sociedade civil que têm se posicionado contra a retirada de 
direitos. As entidades se manifestam criticamente em relação à aprovação da Proposta de 

Emenda Constitucional 55, em tramitação no Senado, que na Câmara dos Deputados estava 
identificada como PEC 241 e deverá ser votada em plenário até o dia 15 de dezembro. Um dos 

principais questionamentos é que, ao congelar os gastos por 20 anos, a proposta paralisa 
também os valores repassados às áreas de saúde e educação, além do aplicado em políticas 

sociais. Em Feira de Santana, município sede do MOC, as poucas lojas abertas pela manhã no 
centro da cidade estão sendo fechadas a pedido das lideranças sindicais e grevistas que estão 

ocupando as avenidas centrais da cidade. O fluxo de veículos tem sido interrompido para dar 
passagem aos manifestantes e liberados em seguida. A manifestação também acontece no 

Brasil inteiro. No interior baiano com caminhadas e protestos em diversas cidades, além de 
queima de pneus em BRs para chamar a atenção da população em defesa dos direitos, contra 

o retrocesso que esse governo representa. 

 
GÊNERO 

MOC em Nova Fátima planeja ações de enfrentamento a violência contra as mulheres 
Com objetivo central de planejar a Campanha Institucional “Vamos Mudar a Regra do Jogo? 

Homens pelo Fim da Violência Contra as Mulheres” e pensar outras ações municipais a serem 
desenvolvidas durante os 16 Dias de Ativismo como estratégia de enfrentamento a formas de 

violência contra as mulheres e a desigualdade de Gênero, o MOC vem realizando rodas de 
conversas, inicialmente em diversas comunidades de Nova Fátima. O Dia "D" da campanha no 

município acontecerá na próxima segunda-feira, 14 de novembro, com palestra às 13h30 no 
auditório do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR), proferida pela técnica 

do Programa de Gênero do MOC, Cátia Silva. Também está prevista uma caminhada pelas ruas 
da cidade, com saída do Sindicato, passando pela Praça Eliel Martins, seguindo pela 

Av.Landulfo Alves e retorno ao STTR. As rodas de conversa em Nova Fátima já aconteceram 
nas comunidades de Pituba, Alto Bonito, Malhadinha, Alazão, Santo Antônio, Jurubeba, 

Sinuque e Morro Baixo (fotos). As próximas estão previstas para o dia 21 de novembro em São 

Joaquim e Jabuticaba, e 28 de novembro nas comunidades de São Francisco e Dedego. 
 

ECONOMIA SOLIDÁRIA 
Nordeste debate os Desafios da Educação Popular em Economia Solidária 

Representando o MOC, a técnica de ATER Reinilda Santos participa até hoje (11) do 3º 
Seminário Nordestino de Educação Popular e Economia Solidária que este ano trás como tema 

“Autogestão da Pedagogia e os desafios da Educação Popular em Economia Solidária”.  
Representações dos nove Estados do Nordeste se encontram no evento que acontece no 

Centro de Formação do Sindiprev, em Guabiraba, em Recife - PE, desde 08 de novembro 
último. "Muitos são os temas debatidos em oficinas e rodas de conversas: As juventudes na 

construção da Economia Solidaria, a resistência e defesa das territorialidade dos povos 
tradicionais e os processos de construção da Auto Gestão, seu diferentes caminhos e desafios, 

são alguns deles", declara Reinilda. Acesso ao mercado de compras institucionais, com 



destaque para as experiências com o PAA e PNAE, as finanças solidárias no fortalecimento da 
ação comunitária e a comunidade, agroecologia e mulheres, também estão em debate no 

encontro que ainda reflete sobre o corpo, trabalho produtivo e reprodutivo e protagonismo das 
mulheres.  

 
VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES 

Cidadania e Erradicação da Violência Contra Mulheres Urbanas e Rurais é debatida 
em Feira 

O MOC participou de 07 a 10 de novembro, em Feira, de debates sobre as relações que 
provocam as desigualdades entre homens e mulheres, na perspectiva dos direitos humanos e 

discussões sobre as diversas formas de violência às quais as mulheres estão submetidas.  
Trata-se de oficinas de capacitação voltadas especialmente para articuladores territoriais, 

técnicas dos serviços especializados e não especializados da Rede de Enfrentamento à 
Violência contra as Mulheres, servidoras/es públicos municipais, estaduais operadoras/es do 

Direito e lideranças da sociedade civil, tanto da zona urbana quanto rural, para atuarem como 
multiplicadores de ações de enfrentamento a esse tipo de violência. A meta do encontro é de 

atender 50 participantes por município, totalizando 300 participantes. Segundo Ádila da Mata, 

técnica do Programa de Gênero do MOC, presente no local, além de Feira de Santana serão 
contemplados os municípios de Teixeira de Freitas, Seabra, Juazeiro, Amargosa e Santa Maria 

da Vitória. O evento aconteceu na sede do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da 
Agricultura Familiar (Sintrafs), numa promoção da Secretaria Estadual de Políticas Públicas 

para as Mulheres e da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, com 
apoio de parceiros. 

 
AGROECOLOGIA 

Aprovada a minuta da Política de Agroecologia e Produção Orgânica 
Aprovada nessa segunda-feira (07), em Salvador, a minuta da Política de Agroecologia e 

Produção Orgânica (PEAPO), que será encaminhada para apreciação da Casa Civil do Governo 
do Estado. Entre as ações previstas na PEAPO está a promoção de ações indutoras da 

transição agroecológica e produção orgânica, de base agroecológica, visando o 
desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida das populações nas cidades e no campo, 

por meio da oferta e consumo de alimentos saudáveis, com preços justos e acessíveis a todos, 

além do uso sustentável dos recursos naturais. O MOC, representado pela técnica Ana Dalva 
Santana, participou no último dia 1º de novembro de oficina que teve por objetivo realizar os 

ajustes finais à Minuta. A aprovação da minuta aconteceu durante a terceira reunião ordinária 
do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS), órgão vinculado à 

Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). O Conselho conta com a participação de 34 
entidades/instituições, entre secretarias de Estado, empresas públicas, órgãos federais e 

entidades e movimentos sociais ligados ao campo. 
 

COMUNIDADES TRADICIONAIS 
III Congresso Internacional de Direito dos Povos e Comunidades Tradicionais 

A Universidade Federal da Bahia realizará entre os dias 24 e 26 de novembro deste, o III 
Congresso Internacional de Direito dos Povos e Comunidades Tradicionais que pretende 

aprofundar o diálogo e revelar o estado das pesquisas, das práticas e efetivação dos direitos 
dos povos e comunidades tradicionais. O evento acontecerá na Faculdade de Direito da UFBA, 

bairro da Graça, em Salvador. Com o tema central “Direito dos Povos e Comunidades 

Tradicionais, diálogos de saberes e emancipação” o encontro contemplará a apresentação de 
trabalhos orais com palestras e conferências; sessões temáticas e mesas redondas, que darão 

a oportunidade aos participantes de debater fundamentos teóricos e experiências 
implementadas na defesa do direito dos povos e comunidades tradicionais. 

Veja AQUI mais informações do evento. 
 

MOVIMENTO DE MULHERES 
MMTR-NE realiza Assembleia Geral Ordinária 

O Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais da região Semiárida da Bahia (MMTR-NE) 
realizou nestes 10 e 11 de novembro, sua Assembleia Geral Ordinária, que contou com a 

representação do MOC através da coordenadora do Programa de Gênero, Selma Glória. O 

http://www.grupodepesquisapct.ufba.br/?p=864


evento que aconteceu no Armazém da Agricultura Familiar e Economia Solidária, em Serrinha, 
pautou sobre as mudanças no Estatuto da entidade, sobre a escolha, eleição e posse da sua 

nova coordenação para o período compreendido entre novembro de 2016 a novembro de 
2019, dentre outros pontos. 

 
Visite-nos nas redes sociais: 

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

  
 

AGENDE-SE 

14 de novembro – Campanha "16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as 

Mulheres"– Seminário no STTR e caminhada em Nova Fátima, à tarde.   

16 e 17 de novembro - NEDET e CODES Sisal - Oficina de validação do Plano Territorial de 

Desenvolvimento Sustentável e Solidário (PTDSS), no município de Santaluz. 

17 e 18 de novembro - IX Seminário Estadual de Conselheiros Tutelares e Ex-conselheiros 
da Bahia, na UESB, em Vitória da Conquista.  

 
24 e 26 de novembro - III Congresso Internacional de Direito dos Povos e Comunidades 

Tradicionais, Faculdade de Direito da UFBA, bairro da Graça, em Salvador. 
 

27 de novembro a 04 de dezembro - 28ª Feira Internacional da Agropecuária (FENAGRO), 
evento que irá abrigar a VII Feira Baiana da Agricultura Familiar, Economia Solidária e Reforma 

Agrária (VII FEBAFES), a Feira Tecnológica e o Salão dos Territórios de Identidade da Bahia, 
no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador. 

 

28 de novembro – Caminhada em Conceição do Coité, Campanha "16 Dias de Ativismo pelo 
Fim da Violência contra as Mulheres", às 08 horas. À tarde acontecerá o Seminário "Mulheres 

em Defesa de Direitos", com debates e palestra da coordenadora geral do MOC, Célia Firmo e 
de Elisângela Araújo, da CUT Brasil. 

 
01 e 02 de dezembro - Lançamento e Encontro de Formação do Projeto, “Pedra, Papel e 

Tesoura”, da TV Futura em Conceição do Coité. 
 

https://www.facebook.com/MOC-Movimento-de-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Comunit%C3%A1ria-176802699081262/
http://inetstudio.com.br/cron/maladireta/redirect.php?d=moc.org.br&mensagem=59&contato=3797&url=www.moc.org.br/

