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MULHERES  
Campanha “O PROBLEMA TAMBÉM É MEU. Não a Violência Contra Mulheres” foi 

lançada no Território do Sisal 

“Entrei na luta da luta eu não fujo, pelo direito da luta eu não fujo, pela igualdade da luta eu 

não fujo, pra construir uma nova sociedade”. É no embalo dessa canção que a luta para 
garantir a vida íntegra das mulheres se intensifica e no dia 16 de novembro foi lançada no 

Território do Sisal, no município de Conceição do Coité, a campanha “O PROBLEMA TAMBÉM É 

MEU. Não a Violência Contra Mulheres”, na busca por mais justiça, igualdade, autonomia e 

liberdade, extinguindo todas as formas de violência, seja ela física, psicológica, moral ou 
qualquer outra. Leia matéria completa no site do MOC. 

 

ASSEMBLEIA 

Assembleia Nacional Anual de 2017 da RESAB acontece em Feira de Santana 

Aconteceu entre os dias 16 e 18 de novembro a Assembleia Nacional Anual de 2017 da Rede 
de Educação do Semiárido Brasileiro - RESAB, que trabalha Articulando a Educação para a 

Convivência com o Semiárido Brasileiro, na Pousada Central de Feira de Santana, na Bahia, 

sendo constituída por organizações que trabalha com essa Educação diferenciada para o 

Semiárido, a nível nacional, ou seja, com estados de todo o país, o Movimento de Organização 
Comunitária – MOC faz parte dessa rede. Leia matéria completa no site do MOC.  

  

CONQUISTA 

Mulheres da Comunidade de Sossego em Retirolândia conquista Unidade para 
Produção de Sequilhos 

“Sonho que sonhamos só é um sonho, mais sonho que sonhamos juntas se torna realidade”, 

com essa mensagem que a técnica do Movimento de Organização Comunitária – MOC, Tainá 

Lima conta a alegria da realização de mais uma conquista da comunidade de Sossego, no 
município de Retirolândia, onde ela acompanha pela Chamada Pública de Assistência Técnica e 

Extensão Rural - ATER, executado pelo MOC, com a construção de uma Unidade para Produção 

de Sequilhos das mulheres da comunidade. Segundo a Tainá a luta foi grande, mas a 

conquista foi maior, o MOC acreditou no grupo e junto com a Secretaria de Juventude do 

Sindicato Luziane Carneiro ajudou a comunidade a escrever um projeto para a Coordenadoria 
Ecumênica de Serviço - CESE que viabilizou esse sonho, a comunidade contou ainda com apoio 

da Associação local, o Sindicato de Trabalhadores/as Rurais de Retirolândia e prefeitura 

municipal, com doações que contribuam na construção. “Hoje as mulheres tem uma sede 

dentro dos padrões do SIM e fogão para aumentar a produção”, relatou a técnica.  
 

EDUCAÇÃO  

Mais um dia lúdico com crianças do CAT aconteceu Riachão do Jacuípe 

 Uma experiência em Educação do Campo Contextualizada para o Semiárido, em municípios do 
Semiárido da Bahia, localizados no Território do Sisal, Bacia do Jacuípe e Portão do Sertão é 

desenvolvida há mais de 20 anos pelo Movimento de Organização Comunitária - MOC, 

contando com parceria da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), movimentos 

sociais e sindicais do campo. Seguindo essa Educação diferenciada foi realizada mais uma 

atividade lúdica com as crianças do Projeto CAT - Conhecer, Analisar e Transformar a realidade 
do campo que integra o Projeto Baú de Leitura, visando a construção de leitores a partir da 

http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2660/campanha-o-problema-tambam-a-meu-nao-a-violencia-contra-mulheres-foi-lancada-no-territorio-do-sisal
http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2661/assembleia-nacional-anual-de-2017-da-resab-acontece-em-feira-de-santana


leitura lúdica, contextualizada e com dimensões artísticas, na Escola Municipal Dr. João de 

Oliveira Campos, na comunidade de Ponto Novo, no município de Riachão do Jacuípe. A 

atividade trabalhou sobre Segurança Alimentar e Alimentação Saudável, a partir dos produtos 

da agricultura familiar no contexto da Convivência com o Semiárido. E foi conduzida pela 
técnica Bernadete Carneiro do PECONTE, contando com a contribuição do técnico Renilton 

Carneiro do PAPAA. O dia foi finalizado com uma salada de frutas, contendo frutas típicas do 

Semiárido. Uma ação desenvolvida pelo MOC, através da parceria/interface do Programa de 

Educação do Campo Contextualizada - PECONTE e Programa Água, Produção de Alimentos e 
Agroecologia - PAPAA, com apoio instituição internacional Terre des Hommes Suisse - TDH. 

 

FORMAÇÃO   

Equipe técnica do MOC participou de oficina sobre Resolução da Diretoria Colegiada - 
RDC 49 

No dia 13 de novembro de 2017, realizou-se no Centro de Formação Comunitária - CFC em 

Feira de Santana, uma Oficina sobre Resolução da Diretoria Colegiada - RDC 49 com a Dra. 

Patrícia Violante (Fiscal Estadual Agropecuária da Superintendência da Agricultura Familiar - 

SUAF) e Adilson Pinheiro (Coordenador de Operações Especiais da Agência Estadual de Defesa 
Agropecuária da Bahia - ADAB). A atividade contou com a participação da equipe técnica do 

Movimento de Organização Comunitária (MOC), Cooperativa de Consultoria Pesquisa e 

Serviços de Apoio ao Desenvolvimento Rural Sustentável - COOPESER, diretoria da Arco Sertão 

Central e Cooperativa Rede de Produtoras da Bahia - COOPEREDE. O objetivo da oficina visou 
esclarecer sobre a RDC N° 49, de 31 de outubro de 2013, que dispõe sobre a regularização 

para o exercício de atividade de interesse sanitário do microempreendedor individual, do 

empreendimento familiar rural e do empreendimento econômico solidário, a partir dos 

esclarecimentos a respeito desta Lei, pretende-se instrumentalizar melhor as ações que visam 
o aprimoramento dos empreendimentos econômicos solidários acompanhados pela assistência 

técnica, principalmente, na regularização das unidades de produção e comercialização dos 

produtos da Agricultura Familiar e Economia Solidária. 

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

#PorUmSertaoJusto  
 

AGENDE-SE 

 

21 e 22 de novembro - Seminário sobre cultura e identidade afro-brasileira - Feira de 
Santana; 

21 a 23 de novembro - Formação de ATER - Serrinha; 

22 de novembro - Caminhada pelo fim da violência contra as mulheres - Serrinha; 

22 de novembro - Encontro Territorial de Debate sobre violência contra as mulheres - 
Serrinha; 

22 de novembro - I Simpósio –“A Mulher Negra e suas faces”: A invisibilidade adoece e 

mata’’ - Feira de Santana; 

22 a 24 de novembro - Intercâmbio Cisternas nas Escolas - Feira de Santana; 

23 e 24 de novembro - Jornadas formativas modulares para capacitação de jovens 
multiplicadores - Conceição do Coité; 

24 de novembro - Audiência Pública Territorial sobre o Enfrentamento a Violência contra as 

Mulheres - Bacia do Jacuípe - Riachão do Jacuípe; 

25 de novembro - Feira Feminista do Território do Sisal - Quijingue; 
25 de novembro - Novembro Negro em Feira de Santana. 
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