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ECONOMIA SOLIDÁRIA 
Mulheres rurais antecipam o Natal 

Com a aproximação do período natalino e com objetivo de qualificar os empreendimentos 
econômicos solidários para o desenvolvimento de novos produtos e, consequentemente, a 

geração de renda, aconteceu nestes 03 e 04 de novembro, duas oficinas temáticas: confecção 
de peças artesanais natalinas e outra voltada à qualificação da produção de tortas e roscas 

natalinas. As oficinas são ministradas por Ana Lúcia da Silva Pereira e Rosana Borges, 
respectivamente, como parte das ações do projeto Ciranda das Artes e do projeto Redes 

Solidárias, desenvolvidos pelo Movimento de Organização Comunitária (MOC), com apoio do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e Secretaria Nacional de Economia Solidária - 

SENAES/Ministério do Trabalho e Emprego. As oficinas acontecem no Centro de Formação 
Comunitária do MOC (CFC), em Feira, e conta com a participação de mulheres de 12 

municípios da região, a exemplo de Araci, Serrinha, Lamarão, Feira de Santana, Santaluz, 
Quijingue, Tucano, Nova Fátima, Riachão do Jacuípe, Teofilândia, Retirolândia e Santanópolis. 

(Mais no site do MOC). 

 
AGROECOLOGIA 

Ipirá realiza evento inaugural da sua Feira Agroecológica 
Equipe de técnicos de ATER do MOC participaram nessa terça (01/11) no Centro de 

Abastecimento do município de Ipirá, do evento inaugural da sua Feira Agroecológica que tem 
a realização do MOC e de diversos parceiros e conta com a participação de 28 agricultores/as 

familiares assessoradas pelo MOC e por outras entidades no município através da chamada 
pública via Bahiater/SDR e Governo do Estado. A partir de agora, sempre às quartas-feiras, 

essas famílias poderão vender na Feira Agroecológica seus produtos orgânicos, livres de 
agrotóxicos e disponibilizar para os fregueses, frutas, verduras e temperos naturais, além de 

ovos, lanches, sucos, artesanatos e outros. Além da comercialização a Feira Agroecológica será 
um meio de agregar valores e saberes populares de agricultores (as) além de fortalecer a 

economia local. 
 

CISTERNAS NAS ESCOLAS 

Continuam as oficinas nesta segunda etapa do Programa Cisternas nas Escolas 
Nesta segunda etapa do Programa Cisternas nas Escolas realizado pelo MOC em parceria com 

a Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), aconteceu na sede do Sindicato de Trabalhadores/as 
Rurais de ICHU, formação com professores/as de escolas dos municípios de Ichu, Riachão do 

Jacuípe e Lamarão, inseridas no projeto. Facilitada pela técnica do MOC Bernadete Carneiro, a 
oficina debateu nessa terça (01/11) o papel da cisterna enquanto um instrumento pedagógico, 

a interação entre o conteúdo escolar e questões culturais e ambientais e relacionadas à 
importância da qualidade da água, garantia da segurança alimentar e nutricional, e sobre a 

percepção da cisterna como um instrumento de convivência com o Semiárido. 
 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
Convite validação PTDSS Território do Sisal 

http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2414/ja-e-natal-para-as-mulheres-rurais-


Nos próximos dias 16 e 17 de novembro as equipes NEDET e CODES Sisal realizarão a oficina 
de validação do Plano Territorial de Desenvolvimento Sustentável e Solidário (PTDSS), no 

município de Santaluz. Esta será a 7ª plenária territorial de construção do Plano, que vem 
sendo elaborado com a participação de diversos atores territoriais do poder público e 

sociedade civil. O evento acontecerá no auditório da APLB de Santaluz, das 08:00 às 17:00 
horas. 

 
GÊNERO 

Sim, Precisamos Falar com os Homens 
Técnicas do Programa de Gênero do MOC participaram na última terça-feira (01/11), em 

Salvador, da sessão exclusiva com mesa redonda sobre o documentário "Precisamos Falar com 
os Homens? uma Jornada de Igualdade de Gênero". Trata-se de uma pesquisa nacional para 

entender como os homens podem participar do diálogo pela igualdade de gênero. Essa 
pesquisa é viabilizada pelo Grupo Boticário em parceria com a ONU Mulheres e Papo de 

Homem. O resultado da pesquisa quantitativa e as entrevistas farão parte de um documentário 
sobre o tema, que será divulgado mundialmente ainda este ano. O trabalho faz parte do 

movimento global ElesPorElas (HeForShe), lançada pela ONU Mulheres em 2014 por meio de 

um vídeo de grande popularidade com a atriz Emma Watson. Uma das propostas centrais é 
investigar como se formam, se sustentam e de que modo é possível enfrentar os estereótipos 

masculinos nocivos, que perpetuam a desigualdade de gênero. 
 

FUNDO SOLIDÁRIO 
Contribua com o Fundo Solidário das Mulheres da Terra 

A Rede de Produtoras da Bahia que é formada por 60 grupos de mulheres rurais de 18 
municípios do semiárido baiano, propõe a contribuição das pessoas através de uma “vaquinha” 

virtual para compor o Fundo Solidário para ser contrapartida do projeto Ciranda das Artes no 
qual terá um Fundo Solidário para compra de materiais prima para a produção dos grupos. 

Esse projeto envolve cerca de 800 mulheres de baixa renda. As contribuições poderão ser 
feitas por boletos ou cartões de crédito. Basta acessar aqui o link e participar. Vamos ajudar as 

mulheres rurais construir novas histórias de vida! 
 

PREMIAÇÃO 

Edital vai premiar boas práticas territoriais desenvolvidas na Bahia 
Continuam abertas as inscrições no edital público Boas Práticas Territoriais, que vai selecionar 

experiências bem-sucedidas desenvolvidas em determinada área do conhecimento com 
abordagem territorial. O edital, que irá selecionar na primeira etapa 30 Boas Práticas 

Territoriais, é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), por meio da 
Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), da Superintendência de Políticas 

Territoriais e Reforma Agrária (Sutrag) e da Superintendência Baiana de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Bahiater). As Boas Práticas deverão ser inscritas até o próximo dia 12 de 

novembro, por meio eletrônico. Podem ser enviadas pelo Colegiado Territorial, por uma das 
suas instâncias (Câmara, Comitê, Conselho Gestor, Coordenação, Comissão, Núcleo, entre 

outros) ou por qualquer instituição que esteja atuando no Território, pública ou privada, desde 
que seja do conhecimento do colegiado. (Saiba mais aqui) 

 
NOVEMBRO AZUL 

É mês de alertar sobre a saúde dos homens 

Novembro Azul é um mês de atividades, ações e informações sobre o câncer de próstata, um 
tipo de câncer silencioso. A doença atinge em grande parte homens acima dos 50 anos e tem 

como sintomas mudanças que normalmente acontecem com o crescimento benigno da 
próstata, como a dificuldade de urinar ou a necessidade de urinar mais vezes. Por isso, muitas 

vezes a doença surge silenciosamente, sem que o homem perceba. De acordo com o Instituto 
Nacional de Câncer (Inca), cerca de 60 mil novos casos da doença serão registrados no Brasil 

apenas em 2016. Isso torna ainda mais importante os check-ups periódicos e a conversa com 
um médico de confiança. Assim, é possível diagnosticar cedo, aumentando as chances de cura. 

 
Visite-nos nas redes sociais: 

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/fundo-solidario-das-mulheres-da-terra
http://www.sdr.ba.gov.br/


Facebook: www.facebook.com/moc 
Site: http://www.moc.org.br 

 
 

AGENDE-SE 
10 de novembro - Reunião na sede do MOC em Feira, com integrantes da Cooperativa de 

Assessoria e Prestação de Serviços de Comunicação do Semiárido ? COOPERCOM 
 

16 e 17 de novembro - NEDET e CODES Sisal realizarão a oficina de validação do Plano 
Territorial de Desenvolvimento Sustentável e Solidário (PTDSS), no município de Santaluz. 

 
17 e 18 de novembro - IX Seminário Estadual de Conselheiros Tutelares e Ex-conselheiros 

da Bahia, na UESB, em Vitória da Conquista. 

www.facebook.com/moc
http://www.moc.org.br/

