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MULHERES  
Audiência Pública Pelo Fim da Violência contra a Mulher lançou a Campanha “O 

PROBLEMA TAMBÉM É MEU” no Território da Bacia do Jacuípe.  

“Companheiras me ajude que eu não posso andar só, eu sozinha ando bem, mas com você 

ando melhor”. Uma canção que retrata a luta e caminhada das mulheres para o combate a 
todos os tipos de violência contra as mulheres e convida a construir uma sociedade justa, 

coletiva e com diretos e espaços garantidos, pelo fim da cultura do machismo, racismo e 

demais preconceitos que roubam a vida de milhares de mulheres diariamente, buscando 

medidas de proteção, como política pública, assim como incentivo e valorização da sua 
liberdade. A partir dessa necessidade de contribuir para desnaturalização das violências de 

gênero e dar visibilidade as diversas formas de violência dos direitos das mulheres, de modo 

que promova os mecanismos de prevenção e enfrentamento à violência que foi lançada no 

Território da Bacia do Jacuípe, no município de Riachão do Jacuípe, a Campanha “O PROBLEMA 

TAMBÉM É MEU”. Não à Violência Contra Mulheres, realizada pelo Movimento de Organização 
Comunitária – MOC em parcerias com organizações de mulheres e feministas, redes, 

sindicatos, além de outros apoios, na manhã dessa sexta-feira, 24 de novembro, no Sindicato 

dos/as Trabalhadores/as Rurais de Riachão. Leia matéria completa no site do MOC 

 
EDUCAÇÃO 

Intercâmbio do projeto Cisternas nas Escolas aconteceu em Feira de Santana  

Durante três dias professores e professoras de diferentes lugares e escolas compartilharam 

saberes e somaram conhecimentos no Intercâmbio e Troca de Saberes e Fazeres do Projeto 
Cisternas nas Escolas, atividade realizada na 3ª Etapa do projeto, nos dias 22, 23 e 24, na 

cidade de Feira de Santana, no estado da Bahia. O objetivo seguiu justamente essa linha de 

criar oportunidades para os/as docentes partilhar suas práticas e aprofundar as perspectivas 

de implementação da Educação Contextualizada para o Semiárido. O encontro foi uma 
realização da parceria entre a Articulação Semiárido Brasileiro – ASA, Movimento de 

Organização Comunitária – MOC e o Programas Cisternas nas Escolas. E Iniciou com um 

assunto extremamente importante, a realidade do país, mas precisamente debatendo sobre a 

atual conjuntura, com a provocativa: “O que o Semiárido perde com a crise? Mediada por 

Climério Vale (Coordenador ASA Bahia). As falas e as vozes soaram em torno das perdas de 
conquistas que vem ocorrendo, assim como o posicionar em luta e defesa dos direitos e 

garantias de politicas de Convivência com Semiárido, além do papel da Educação e dos 

professores/as nesse cenário. Leia matéria completa no site do MOC  

  
ENCONTRO 

MOC participou do II Encontro Estadual de Mulheres Rurais em Salvador  

Aconteceu em Salvador, nos dias 26 e 27 de novembro, com o tema „Ater e a Construção da 

Autonomia das Mulheres Rurais‟ o II Encontro Estadual de Mulheres Rurais, abrindo a 
programação técnica do Bahia Rural Contemporânea, evento que acontece deste sábado (25) e 

vai até o dia 03 de dezembro, simultaneamente, com a 30º Feira Internacional da 

Agropecuária (FENAGRO), no Parque de Exposições Agropecuárias, contando com expositores 

e produtos de cooperativas e associações de todo o estado, compondo a VIII Feira Baiana da 

Agricultura Familiar e Economia Solidária – VIII FEBAFES, com os Armazéns da Agricultura 
familiar, onde os visitantes poderão adquirir a produção dos agricultores familiares dos 27 
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Territórios de Identidade do estado. A FENAGRO é uma realização da União das Cooperativas 

da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado da Bahia - UNICAFES –BA. Leia matéria 

completa no site do MOC 

 
ECONOMIA SOLIDÁRIA 

Encontros Comunitários do projeto Bahia Produtiva foram realizados em Nordestina 

A segunda etapa, de Encontros Comunitários do Projeto Bahia Produtiva, foi realizada entre os 

dias 21 e 23 de novembro no município de Nordestina, nas comunidades de Panelas, Lagoa do 
Boi e Lagoa das Salinas através da técnica Renilda Santos do Programa de Fortalecimento de 

Empreendimentos Econômicos Solidários – PFEES do MOC. O Encontro contou com a presença 

e participação da comunidade local de agricultores familiares, tradicionais e quilombolas, 

discutindo, refletindo e trabalhando com mais uma temática que fortalece a Convivência com o 
Semiárido. “Nesse encontro foi discutido a temática sobre Economia Solidária: outra economia 

acontece. E foi construído um plano de ação a fim de sanar as dificuldades encontradas na 

execução do projeto”, frisou Renilda. Leia matéria completa no site do MOC 

 

FEMINISNO   
Uma diversidade de produtos, alegrias e proezas marcou a 2ª Feira Feminista do 

Território do Sisal 

Antes de o sol raiar, percorrendo uma longa estrada, desbravando belas paisagens no cenário 

desse grande sertão, a equipe MOC se descolocou para participar da 2ª Feira Feminista do 
Território do Sisal, que aconteceu no município de Quijingue, na Bahia, no último sábado 25 de 

novembro, realizada pela Associação Humana Povo para Povo Brasil (Humana Brasil), 

Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, Governo da Bahia, mobilizada pelo projeto 

“União Sertaneja” e apoiada por diversas organizações da região, a exemplo do Movimento de 
Organização Comunitária - MOC, que teve um espaço garantido na exposição de seu stand, 

que contava por meio de imagens e escritas sua história de 50 anos de ações e trabalho, por 

um Sertão Justo. Leia matéria completa no site do MOC 

 
Visite-nos nas redes sociais: 
Facebook do MOC 
Site do MOC 
#2017MOC50anos 

#PorUmSertaoJusto  
 

AGENDE-SE 

 

01 de dezembro - Atividade da Campanha O PROBLEMA TAMBÉM É MEU! - Santaluz;  
04 de dezembro - Oficina Educomunicação com e uso de equipamentos - Miranda /Santaluz; 

08 de dezembro - Oficina para produção de peças de comunicação /Santaluz; 

10 de dezembro - Roda de Conversas nas Escolas - Campanha O PROBLEMA TAMBÉM É MEU!  

Riachão do Jacuípe;  
11 de dezembro - Oficina para produção de peças de comunicação – Retirolândia; 

11 de dezembro - Reunião de planejamento e monitoramento das ações das organizações de 

mulheres - Nova Fátima; 

14 de dezembro - Produção de Mídias – Mucambinho/Santaluz; 

14 de dezembro - Atividade da Campanha O PROBLEMA TAMBÉM É MEU! Passeata e 
Seminário - Araci; 

15 de dezembro - Produção de Mídias – Jitaí /Retirolândia;  

18 de dezembro - Produção de Mídias – Maracujá/ C.do Coité; 

18 de dezembro - Intercâmbio de troca de Experiências/ Valente. 
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