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CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO 
Lei Estadual de Convivência com o Semiárido foi Regulamentada pelo Governo da 

Bahia 
O Semiárido Baiano celebrou, no dia 21 de setembro, uma importante conquista, com a Lei 

Estadual de Convivência com o Semiárido, regulamentada pelo Governador da Bahia Rui 
Costa, no município de Jacobina. “Antigamente, se falava em combate à seca, mas essa é uma 

expressão equivocada porque não podemos combater o clima. O que podemos fazer é criar 
meios de Convivência com o meio ambiente. O decreto assinado aqui tem como objetivo 

ajudar a criar tecnologias, condições e maquinários capazes de preservar água no subsolo e 
fornecer ferramentas para auxiliar aqueles que vivem no Semiárido a continuar produzindo nos 

períodos de estiagem”, enfatizou Rui. Segundo o coordenador nacional da ASA e assessor da 
diretoria do MOC, Naidison Quintella a Lei de Convivência no Semiárido significa que o estado 

da Bahia tem a partir de agora, uma política de Convivência com o Semiárido, ou seja, as 

ações de Convivência com o Semiárido, como captar água, guardar água, difundir a água da 
chuva, garantir a água, Assistência Técnica de Convivência com Semiárido, Educação 

Contextualizada, água para plantação e outras práticas que vem sendo desenvolvida há muito 
tempo no processo de desenvolvimento do Semiárido, agora forma uma política que o estado 

tem que desenvolver. Leia a matéria completa no site do MOC. 
 

MULHER 
Mulheres se reúnem pra discutir Campanha de Enfrentamento a Violência  

O Comitê de Mulheres do Território do Sisal, com articulação do Movimento de Organização 
Comunitária-MOC, através do Programa de Gênero (PGEN) com apoio de diversas entidades e 

movimentos sociais do Território do Sisal realizou no dia 22 de setembro, o planejamento da 
Campanha de Enfrentamento a Violência contra Mulheres. Para Selma Glória, coordenadora do 

PGEN, a junção de entidades articuladas, pensando num propósito comum. “É importante para 
fortalecer a luta de enfretamento a violência contra mulheres e criar estratégias para fortalecer 

as mulheres que estão vulneráveis a situações de violência". A jovem do Movimento de 

Mulheres Trabalhadoras Rurais, do município de Araci, Lídia Maria Araújo, ressalta a 
importância dessa articulação. “Essas ações, são de grande importância para as entidades 

terem o exemplo do MOC, nas ações de articulação e organização, podendo disseminar à 
mudança da realidade de muitas mulheres”. A campanha está sendo desenvolvida com base 

na Campanha dos 16 dias de Ativismo e aconteceu no Armazém da Agricultura Familiar e 
Economia Solidária, no município de Serrinha.  

 
PROJETO CISTERNA NAS ESCOLAS  

Comunidades se alegram com a conquista das Cisternas nas Escolas 
Com alegria alunos/as, educadores/as e funcionários/as das escolas, que conquistaram, no dia 

21 de Setembro, de forma concreta, mais uma ação que melhora a qualidade de vida das 
famílias nas comunidades rurais, a chegada das cisternas na escolas. Construídas em conjunto 

e parceria com cada um/uma que faz o processo educacional acontecer. Foi realizada a 
entrega oficial das cisternas nas escolas de: Izidio Ferreira, comunidade Ipoeira; Senhora 

Santana, comunidade de Jurema; Tomé de Sousa, comunidade do Setor; João Pimentel, 

comunidade do Mirante; Sete de Setembro, comunidade de Malhada Grande, ambas 
localizadas no município de Teofilândia. Como também nas escolas: Antônio Ferreira, 

comunidade da Lagoa dos Umbus; Daniel Galdino, comunidade Alto Alegre e José Pedro Mota, 

http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2612/lei-estadual-de-convivencia-com-o-semiarido-foi-regulamentada-pelo-governo-da-bahia


comunidade de Lagoa da Cruz, no município de Barrocas. Leia a matéria completa no site do 
MOC. 

 
EDUCAÇÃO DO CAMPO  

Quintais produtivos transformam vidas no Semiárido 
Agricultores e agricultoras celebraram através de almoço coletivo, à implantação de kits de 

produção (hortaliças e aves) nos quintais produtivos de suas propriedades. Na oportunidade 
aproveitaram para discutir, refletir e trocar saberes e experiências sobre mais essa estratégia 

de Convivência com o Semiárido. O momento aconteceu no dia 23 de setembro, na 
Comunidade Pinho Ilha, no município de Ipirá. Além da comunidade local, a comunidade de 

Jurema também esteve presente para compartilhar mais conhecimentos. Leia matéria 
completa no site do MOC. 

 
ECONOMIA SOLIDÁRIA 

Aconteceu em Feira de Santana encontro com representantes dos Empreendimentos 
da Apicultura e da Meliponicultura 

Encontro com representantes dos Empreendimentos da Apicultura e da Meliponicultura, 

aconteceu nos dias 21 e 22 de setembro, na Pousada Central, em Feira de Santana, com a 
presença de apicultores e meliponicultores de associações e cooperativas do estado da Bahia, 

além de outros parceiros, como o Banco do Nordeste e a Agência de Defesa Agropecuária da 
Bahia - ADAB. O Movimento de Organização Comunitária - MOC participa dessa atividade 

representada pelos/a técnicos/a Willza Oliveira e Alexandre Nepomuceno de Assistência 
Técnica e Extensão Rural – ATER, projeto do Bahia Produtiva, que o MOC executa em Araci, 

Cansanção, Monte Santo, Nordestina, Quijingue e Tucano, do território de identidade do Sisal, 

e do Programa de Fortalecimento Empreendimentos Econômicos Solidários do MOC. Leia 
matéria completa no site do MOC. 
  
 

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

25 à 27 de setembro: Encontro de Formação e Gestores do Estado da Bahia, Salvador; 
26 de setembro: Oficina Quintais Produtivos com Mulheres, C. Coité; 

28 de setembro: Intercâmbio de troca de experiência entre crianças e adolescentes, C. Coité; 
27 de setembro: Oficina para elaboração do Plano de Negócios da Associação Nossa Senhora 

de Navegantes em Antônio Cardoso; 

27 de setembro: Moção de Aplausos na Sessão de Biritinga/ Homenagem ao MOC; 
28 de setembro: Oficina para elaboração do Plano de Negócios da COOPERGAMA em 

Retirolândia;  
28 de setembro: Moção de Aplausos na Sessão de Nova Fátima/ Homenagem ao MOC; 

29 de setembro: Caravana MOC 50 anos em Nova Fátima; 
04 de outubro: Oficina com Detentores de Direitos de Crianças e Adolescentes, em 

Retirolândia; 
10 de outubro: Sessão Solene em Valente/ Homenagem ao MOC; 

16 à 18 de outubro: Encontro de Coordenadores/as do CAT/BAÚ;  
17 e 18 de outubro: Celebração dos 50 anos do MOC, auditório da UEFS em Feira de 

Santana.  
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