
 Nº 534:  09 de dezembro de 2016 :  Feira de Santana-BA 

 
 

VIOLÊNCIA CONTRA ÀS MULHERES 
Serrinha sedia Audiência Pública de culminância da Campanha “Vamos Mudar a 

Regra do Jogo? Homens pelo Fim da Violência Contra as Mulheres” 
O Movimento de Organização Comunitária (MOC) realiza nesta sexta-feira, 09 de dezembro, 

em Serrinha, Audiência Pública interterritorial de culminância da Companha 2016 “Vamos 
Mudar a Regra do Jogo? Homens pelo Fim da Violência Contra as Mulheres” que visa envolver 

homens e mulheres para refletir criticamente sobre os padrões culturais geradores de 
desigualdades de gênero e a violência contra as mulheres, na perspectiva de mudanças de 

atitudes e comportamentos machistas, para garantia dos Direitos Humanos das Mulheres e 
uma cultura de paz. A Campanha tem sido bastante intensificada em municípios de atuação do 

MOC nos Territórios do Sisal e Bacia do Jacuípe principalmente durante a mobilização anual 
“16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres” praticada simultaneamente por 

diversos atores da sociedade civil e poder público engajados nesse enfrentamento, que desde 

sua primeira edição, em 1991, já conquistou a adesão de cerca de 160 países. Além do MOC a 
Audiência conta com representação da Secretaria Estadual de Políticas para Mulheres (SPM), 

da Ouvidoria Geral da Defensoria Estadual, do Conselho Estadual da Defesa dos Direitos das 
Mulheres (CDDM), da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) campus Conceição do Coité, 

organizações de mulheres e sociedade civil.  
 

EDUCAÇÃO DO CAMPO 
Programa de Educação do Campo Contextualizada do MOC avalia ações dos projetos 

relacionadas à Educação do Campo em 2016 
 O MOC através do Programa de Educação do Campo Contextualizada (PECONTE) realiza 

nestes 08 e 09 de dezembro, na Pousada Central, em Feira de Santana, o "IV Encontro com 
Coordenações Pedagógicas Municipais da Educação do Campo". Com seminários e oficinas, o 

encontro visa avaliar as ações da Educação do Campo realizadas em 2016 através de Projetos 
desenvolvidos pelo MOC, dentre eles o Projeto CAT/Baú de Leitura com destaque para as 

dificuldades do trabalho com a Ficha Pedagógica e com o Baú, seus desafios e resultados. O 

encontro busca também planejar ações articuladas de Educação do Campo já para o início de 
2017. Leia mais no site do MOC. 

 
ECONOMIA SOLIDÁRIA 

Transforme seu Natal em tudo que lhe faz bem 
Quem foi ao centro da cidade de Feira de Santana entre os dias 05 e 08 de dezembro pode 

visitar a "Feira Solidária dos Empreendimentos Econômicos Solidários" que aconteceu no 
estacionamento em frente ao prédio da Prefeitura Municipal. Local de escolha de presentes 

natalinos como produtos alimentícios e/ou artesanais oriundos da agricultura familiar e 
empreendimentos econômicos solidários dos Territórios do Sisal, Bacia do Jacuípe e Portal do 

Sertão que estão sendo comercializados no local. Ali e em outros espaços da Economia 
Solidária poderão ser encontrados doces, flores, sabonetes, arranjos, cerâmicas, enfim, o 

melhor presente produzido artesanalmente e que fomenta a organização dos 
empreendimentos solidários num importante instrumento de combate à exclusão social e a 

pobreza, pois permite a incrementação do emprego e rendimento. Além disso, contesta o 

modelo capitalista propondo a construção de relações econômicas mais justas, solidárias e 
sustentáveis, fomentando desta forma o desenvolvimento local e o seu Natal solidário. 

http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2445/programa-de-educacao-do-campo-contextualizada-do-moc-avalia-acoes-dos-projetos-relacionadas-a-educacao-do-campo-em-2016


SEGURANÇA ALIMENTAR 
Seminário avalia Projeto que trabalha a dimensão da Garantia de Direitos à Educação 

e Alimentação de Qualidade 
O Seminário de Avaliação Anual do Projeto “Construindo Saberes para a Garantia de Direitos à 

Educação e Alimentação de Qualidade” aconteceu nessa terça-feira (07/12), na Pousada 
Central, em Feira de Santana, reunindo representantes dos municípios de Araci, Quijingue e 

Serrinha e técnicos do MOC que desenvolve o projeto com apoio da instituição internacional 
Terre des Hommes Suisse (TDH), que atua na defesa e promoção dos direitos das crianças. O 

evento objetiva avaliar os principais resultados alcançados em 2016 e também o desempenho 
do projeto ao longo dos quatro anos de execução que será finalizado agora, analisando as 

principais mudanças provocadas com o trabalho pedagógico e comunitário, as dificuldades, 
além de projetar ações para o próximo período. Leia mais no site do MOC 

 
BOAS PRÁTICAS TERRITORIAIS 

MOC recebe certificação de Boas Práticas Territoriais durante o Bahia Rural 
Contemporânea 

“Comunicar e Denunciar: Campanha de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do 

Território do Sisal” foi a proposta defendida pelo MOC e certificada nessa sexta-feira (02), 
entre as 12 finalistas melhores pontuadas, selecionadas por edital público dentre as 51 

propostas inscritas de experiências de Boas Práticas Territoriais bem-sucedidas da Bahia. As 
12 propostas certificadas foram avaliadas nos últimos dias 30 de novembro e 1° de dezembro 

por oito técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Rural-SDR/CAR que se reversaram em 
duplas para contemplar a avaliação de todas as apresentações feitas pelas entidades finalistas. 

As premiadas foram a “Rede de Associações e Cooperativas de Produção, Serviço e 
Comercialização para o Desenvolvimento Territorial, do Território do Sisal”, defendida pela 

Arco Sertão Bahia, entidade assessorada pelo MOC, a “Juventude em Rede- Formação de 
Juventude no Território”, do Piemonte da Diamantina e “As Mulheres do Umbu”, do Médio Rio 

de Contas e receberão um prêmio de até R$ 30 mil, por meio de convênios com a CAR, para 
investimento nos projetos apresentados. Ainda na primeira etapa de seleção, dentre as 51 

inscritas, foram escolhidas 30 experiências, dentre elas o MOC, a Arco Sertão e a Rede de 
Produtoras da Bahia, que irão compor uma publicação que será disponibilizada por meio 

impresso e digital. Saiba mais no site do MOC 

 
AVALIAÇÃO 

Encontro avalia ações do MOC, Arco Sertão Central e Cooperede em 2016 
As ações do Programa de Fortalecimento dos Empreendimentos Econômicos Solidários (PFEES) 

do Movimento de Organização Comunitária (MOC) e das Redes - Arco Sertão Central e 
Cooperede - no ano de 2016 foram  avaliadas em Seminário que aconteceu nos dia 07 e 08 de 

dezembro, na Pousada Central, em Feira de Santana. Além da visita à Feira Solidária de 
Empreendimentos Econômicos Solidários na manhã do dia 08, no estacionamento da Prefeitura 

Municipal, os integrantes participaram de trabalhos em grupos e debates com apresentação da 
síntese das ações, avanços e resultados dos trabalhos desenvolvidos ao longo do ano. A 

coordenadora geral do MOC, Célia Firmo e a coordenadora nacional da CUT, Elisângela Araújo, 
participaram da programação do segundo dia trazendo para debate o tema "Conjuntura 

política e econômica nacional e os seus rebatimentos sobre as Políticas Públicas de Economia 
Solidária em geral". 

 

GÊNERO 
Comunidade de Ponto Novo em Riachão do Jacuípe e a Campanha “Vamos Mudar a 

Regra do Jogo?” 
Dia "D" da Campanha de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres aconteceu nessa 

segunda (06), na comunidade de Ponto Novo, município de Riachão do Jacuípe, com apoio do 
MOC, do Sindicato dos Trabalhadores/as Rurais do município e parceiros. Com a participação 

da técnica do Programa de Gênero do MOC, Cátia Souza, e com atuação ativa e depoimentos 
de homens em apoio à Campanha "Vamos Mudar a Regra do Jogo? Homens pelo Fim da 

Violência Contra às Mulheres" muita gente saiu às ruas em apoio à ação desenvolvida pelo 
MOC em parceria com a Actionaid. 

 

http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2443/seminario-avalia-projeto-que-trabalha-a-dimensao-da-garantia-de-direitos-a-educacao-e-alimentacao-de-qualidade
http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2441/moc-recebe-certificacao-de-boas-praticas-territoriais-durante-o-bahia-rural-contemporanea


 
Visite-nos nas redes sociais: 

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

 
AGENDE-SE 

 
Recesso de Natal e Ano Novo: 

Natal: De 23/12 a 26/12, retornando no dia 27/12 às 08:00 horas. 
Ano Novo:  De   30/12 a 02/01, retornando no dia 03/01 às 08:00 horas. 

 
Desejamos a todos e todas um Feliz Natal e que a Paz, a Sabedoria e o Amor seja o 

alimento do nosso SER para nós e para o nosso próximo no Ano que vem chegando e 
por todo vida!!! 

 

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

