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 Mulheres realizam manifestações no 

dia 8 de março por  
direitos e democracia 

 
O MOC e diversos parceiros participarão no dia 08 de março em 

diversos municípios localizados em sua área de atuação nos 
Territórios do Sisal, Bacia do Jacuípe e Portal do Sertão de atos 

públicos liderados por mulheres para protestar por igualdade de 
direitos, pelo fim das diversas formas de violência às quais estão 

submetidas e contra a Proposta de Emenda a Constituição - PEC 
287/2016, que trata da reforma da previdência social. 

  
As manifestações demonstram a força feminina em uma 

homenagem ao Dia Internacional da Mulher comemorado nesta 
data e ao Março Mulher movimento que acontece durante todo o 

mês. 
  

Os atos acontecerão simultaneamente nesta quarta-feira a partir 

das 07h30 em Feira de Santana (com saída da praça do 
Nordestino), Serrinha, Riachão do Jacuípe, Retirolândia, Tucano, 

Ichu, Conceição do Coité e Valente apoiados pelo MOC, Sindicatos 
de Trabalhadores/as Rurais e da Agricultura Familiar, Movimentos 

de Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR), Associações, 
Secretarias, e por diversos movimentos feministas, entidades de 

mulheres ativistas por direitos humanos e pelos direitos das 
mulheres. 

  
Palestras sobre o tema e oficina de grafitagem estão agendadas 

em Riachão do Jacuípe e Quijingue, respectivamente, para o dia 11 
de março, bem como novo ato público em Nova Fátima no dia 15. 

Para finalizar, o MOC e parceiros também participarão no dia 31 do 
referido mês de Audiência Pública no município de Araci. 

  

SERVIÇO 
 O quê? 

Ações municipais alusivas ao Março Mulher e ao Dia 
Internacional da Mulher 

 
 Quando?  

08, 11, 15 e 31 de março 
 

Onde? 
Feira de Santana, Serrinha, Quijingue, Riachão do Jacuípe, 

Retirolândia, , Ichu, Conceição do Coité Araci, Nova Fátima e 
Valente 

 
  

 INFORMAÇÕES: 

 Selma Glória, Cátia Souza ou Ádila da Mata 
 PROGRAMA DE GÊNERO DO MOC 

(75) 98138-6099, (75)99250-6665 (75) 99202-1551, 
respectivamente 

 (75) 3322-4444- MOC 


