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SESSÃO ESPECIAL 

Sessão Especial “Mulher e Democracia” aconteceu na ALBA em Salvador 
O mês de março é oficialmente considerado como da mulher. Mais que comemorar o ser 

sublime, forte, de coragem, perseverança, inteligência, dentre outas característica que lhe 
predomina, torando-a única, o mês faz um chamado para fortalecer as lutas  em defesa e  

busca dos direitos de igualdade de Gênero, em ambos os espaços da sociedade, como ainda o 
enfrentamento da violência contra as mulheres, que roubam sonhos e vida diariamente. Dessa 

forma, no dia 01 de março começou de maneira especial, por meio de uma ação importante, 
que incentiva essa luta por direitos democráticos das mulheres, como de liberdade e de vida, 

tratou-se de uma Sessão Especial “Mulher e Democracia” com o lançamento do livro “O Golpe 

na Perspectiva de Gênero”, organizado por Linda Rubim e Fernanda Argolo, requerido pela 
deputada Estadual, Neusa Cadore, coordenadora da Bancada Feminina da Assembleia 

Legislativa da Bahia. O Movimento de Organização Comunitária – MOC esteve presente para 
prestigiar esse momento e intensificar sua luta em na defesa pelos direitos e vidas das 

mulheres, através de Vandalva Oliveira (Coordenadora Pedagógica do MOC) e Ádila da Mata 
(Técnica do Programa de Gênero – PGEN/MOC). Para Vandalva essa Sessão de Mulher e 

Democracia, deixa clara a necessidade da resistência das mulheres em frente aos efeitos e 
consequências que o golpe tem trazido para a perspectiva da igualdade de gênero, que tem 

sido fruto da luta das mulheres historicamente no Brasil. Leia matéria completa no site do MOC 

 

ENCONTRO 
Arco Sertão Central realizou encontro de planejamento anual em Serrinha 

Aconteceu nesse 01 de março, no Armazém da Agricultura Familiar, no município de Serrinha, 
um encontro para planejamento anual da Arco Sertão Central, que tem na sua missão 

comercializar produtos da Agricultura Familiar e Economia Solidária e prestar serviços, 
contribuindo para fortalecimento das cooperativas e do desenvolvimento sustentável. O 

objetivo principal do planejamento, seguiu a linha de analisar e construir o desenho adequado 
para a comercialização dos produtos da  Agricultura Familiar e Economia Solidária. O 

Movimento de Organização Comunitária – MOC, através do Programa de Fortalecimento de 
Empreendimentos Econômicos Solidários – PFEES presta assessoria a Rede Arco Sertão 

Central, pois luta em defesa dos empreendimentos econômicos solidários e da agricultura 
familiar, que precisam de espaço, apoio e valorização na comercialização dos seus produtos. 

Assim, a Arco tem o propósito de apoiar em rede a comercialização desses produtos, dentro de 

uma proposta inovadora que da competitividade, maturidade e dinamização aos 
empreendimentos. Segundo Gisleide Carneiro (coordenadora do PFEES/MOC) a proposta 

regional das suas 42 cooperativas filiadas e 16 associações parceiras, nesse planejamento 
2018 é intensificar e ampliar o acesso aos mercados frente às Prefeituras e Escolas Públicas 

Estaduais, para as vendas pelo PNAE, participação de licitações, além de chegar também as 
redes de supermercados e todo comércio ao seu entorno, como ainda as vendas diretas aos 

viajantes e turistas no “Showroom”, que funciona de forma permanente de segunda à sexta. 
Leia matéria completa no site do MOC . 

 
 

http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2716/sessao-especial-mulher-e-democracia-aconteceu-na-alba-em-salvador
http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2715/arco-sertao-central-realizou-encontro-de-planejamento-anual-em-serrinha


OFICINA DE FORMAÇÃO 
A III Oficina de Formação de ACRs e ACAs aconteceu em Feira de Santana 

O Movimento de Organização Comunitária (MOC) e a Cooperativa de Consultoria Pesquisa e 
Serviços de Apoio ao Desenvolvimento Rural Sustentável – COOPESER, em parceria com a 

Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), por meio do Programa Bahia 
Produtiva,  realizou entre os dias 27 e 28 de fevereiro, no Centro de Formação Comunitária - 

CFC, em Feira de Santana, a III Oficina de Formação dos Agentes Comunitários Rurais (ACRs) 
e Agentes Comunitário de Apicultura (ACAs) do lote 24 do Território do Sisal e do lote 17 do 

Território do Piemonte do Paraguaçu. A atividade contou com colaboração dos técnicos: 
Alexandre Nepomuceno, José Ivamberg Ferreira, Reinilda Santos e Willza Oliveira do MOC, 

como também Thiago Fontenelle, Leonardo Bonfim e Elisa Falcão da COOPESER, na facilitação 
do encontro, assim como com a contribuição da Coordenadora Pedagógica do MOC, da 

COOPESER e do Bahia Produtiva, Vandalva Oliveira. A oficina seguiu com objetivos de 
proporcionar momentos de troca de saberes, somando em novos conhecimentos para os 

agentes, realizando assim visita de campo, para conhecer a experiência de um sistema 
agroflorestal e outras práticas de base ecológicas praticadas no Centro de Agroecologia Rio 

Seco (minhocultura, fruticultura, produção de mudas, plantio de sequeiro, horta orgânica, 

produção de biofertilizante, meliponicultura, entre outros.). Em outro espaço foi possível 
discutir e refletir, sobre os conhecimentos adquiridos na visita, compartilhando conhecimentos 

com realidades, envolvendo a participação dos jovens nas comunidades que atuam.Leia a 
matéria completa no site do MOC. 

 
MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO   

Monitoramento e planejamento de ações de projeto para Crianças e Adolescentes 
aconteceu em Retirolândia  

Foi realizada no dia 28 de fevereiro, no município de Retirolândia, um monitoramento e 
planejamento das ações do projeto “Crianças e Adolescentes: Re’Tocando Vida, Direitos e 

Sonhos no Semiárido”, desenvolvido pelo Movimento de Organização Comunitária (MOC), que 
se insere na busca para contribuir com a garantias de direitos humanos de crianças e 

adolescentes das comunidades rurais, que na sua maioria são negados, contando com parceria 
da instituição alemã Kinder Not Hilfe – (KNH), que apoia e defende essa luta junto ao MOC. 

A atividade aconteceu com as jovens multiplicadoras do projeto, que desenvolve as ações nas 

comunidades de Lajinha, Lagoa Grande e Vista Bela, as quais fazem parte desse projeto, 
juntamente com a técnica do Programa de Comunicação do MOC, Cleonice Oliveira. No 

primeiro momento foi feita uma avaliação de atividades realizadas no mês de janeiro e 
fevereiro, tais como cadastramentos das crianças e adolescentes em ambas as comunidades, 

oficina com famílias em Vista Bela sobre violência contra as crianças e adolescentes, além da 
entrega e instalação da rádio poste em Lajinha. 

 
OFICINA DE PLANEJAMENTO  

Oficina de Planejamento do Projeto “Mulheres das Águas” foi realizada em Recife/PE 
Foi realizada entre os dias 28 de fevereiro e 01 de março, uma Oficina de Planejamento do 

Projeto “Mulheres das Águas”, em Recife/PE, na qual teve como objetivo apresentar o projeto, 
o financiador e suas ações programáticas para nivelar o conhecimento de todas as 

organizações, bem como elaborar o Planejamento Operacional de Atividades do projeto, 
construindo sua sequência lógica no decorrer da programação, como também, definição dos 

principais encaminhamentos e responsabilidades para as organizações. O Movimento de 

Organização Comunitária – MOC é umas das três entidades da Bahia, que desenvolverá esse 
projeto na parceria com a instituição Actionaid. Depois de dinâmicas de integração, da 

apresentação do projeto por parte do financiador, as organizações explanaram as 
comunidades/territórios e sua caminhada com a temática com projetos envolvendo mulheres e 

água. A trajetória do MOC em relação à temática do projeto tem um longo percurso de 
caminhadas e lutas, que busca incentivar a conquista do protagonismo da mulher do campo, 

assim como lutas por políticas públicas que garantam seus direitos com mais dignidade, 
igualdade, respeito e justiça. Assim, Selma Glória (Coordenadora do Programa de Gênero 

PGEN/MOC) fez essa abordagem dos caminhos já trilhados, dos avanços e desafios, para 
trabalhar ações que realmente transforme a vida das mulheres, no contexto da Convivência 

com o Semiárido. Leia matéria completa no site do MOC. 
 

http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2714/a-iii-oficina-de-formacao-de-acrs-e-acas-aconteceu-em-feira-de-santana
http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2714/a-iii-oficina-de-formacao-de-acrs-e-acas-aconteceu-em-feira-de-santana
http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2717/oficina-de-planejamento-do-projeto-mulheres-das-aguas-foi-realizada-em-recife-pe


 
 

 
 

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

#PorUmSertaoJusto  
 

 
 

AGENDE-SE 
 

06 á 08 de marco – Oficina de Rádio ASA – Maracujá – Conceição do Coité; 
08 de março - Feira de Santana– Marcha das Mulheres em um ato Unificado em Feira de 

Santana: Tema: Mulheres na luta por Direitos, Democracia e Autonomia.  

08 de março- Retirolândia - Ciclo de palestras – Tema: Lutar Contra a Violência é Defender a 
Vida – 13h 

08 de março-  Conceição do Coité – Atividades itinerantes nas comunidades (23/02 á 10/03). 
Caminhada dia 08/03, ás 9h no centro de Coité. 

13 á 17 de março – Fórum Social Mundial 2018 - Salvador – Bahia; 
Concentração: Estacionamento da prefeitura ás 8h.  

17 á 21 de março– FAMA: Fórum Alternativo Mundial de Água 

https://u4949693.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=OfSf7b9c7p2NGK1l5eDioR-2FdDQu3iay4fc4-2FcAiKhE1pC-2FxHRfc48dnBhRzVILubXI1K9gt5YsfL18fy4Beo6X8xf6vcfnk6BHXD-2B-2BVkoApKVCSG5nyN4HHkSbYMCquy01XuWnZ-2BZHhPe8-2F-2BhCMQIQ-3D-3D_NjDeCmLahI4vMvFFTfA4UwSbINyNOeDOtJw3jWG9mDaULiF4kYCDTxylSgaL5M56HuW7RhyrIRSqI4kQkwU2YfzxTupxOl1cyXo0pJKuyQHNfW51djk9lt3NKEt94y9JNzK1b2bQ6-2FwwBHfx5dsnx5C3zO4cnUeWHcHTSk1VJpCFx1StgPDMaC-2B5rLIk2RrI4LI7ZmDqedW8wCSmr8kmj-2BQ5vGJRhMTiuSYLATq-2BiiQ-3D
https://u4949693.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=b-2FjV-2BYGgWTFtbrUlElbgGGOpAtcD1K7Iy50AcHZEKgiYEVLv7-2BJiNlbjpux6cq2yvGZ-2BCqApts51a-2BI6koA6TgKSTo-2BIToO-2FVuty03BJ2v83SWMgtFvBJ2Gag8rwNtIhDuDyacH2u4XXO0TrKrAcFabq1Iuw-2BijtXNxatU8tXyC44yk1sWUTh-2B3jdsxCkiDujjI1qnZpsFrcbQNNOpKFBd0cxlDbeAtXkSQ5ZVIHFg1JH3DhLNQFtA5GaL9hwHUnmWqe1oGp7qMKkD5jjTYqBA-3D-3D_NjDeCmLahI4vMvFFTfA4UwSbINyNOeDOtJw3jWG9mDaULiF4kYCDTxylSgaL5M56kZvmliaG37-2BbT335hdnn1K7-2BI3NR5do8tEh5fsDYaOayblH0y0h7FlxE3lJNHHelfBT4qlZAehbuXLroUGqPcmaaWGtchhJc6nxvzCiHt5FsjZqCvSRfJD3-2F6iR8jLdMkgifkXhHs8-2FOzWGJEpToOlxJELep3a55n3ug0L42g8k-3D

