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GÊNERO 

Mulheres planejam ações para o 8 de Março e debatem a sobre a atual conjuntura 
política e social 

O MOC promove novas reuniões municipais de planejamento, monitoramento e avaliação do 
Projeto Parceiros por um Sertão Justo desenvolvido pelo MOC/Actionaid visando fortalecer as 

organizações de mulheres rurais para a contribuição na ampliação da participação política e 
acesso aos seus direitos. Representado pela coordenadora do Programa de Gênero (PGEN), 

Selma Glória, o MOC realizou nessa quinta (23) um desses encontros em Conceição do Coité, 
em parceria com o Sintraf, outros nos municípios de Ichu e Riachão do Jacuípe, sendo 

conduzidos pelas técnicas Ádila da Mata e Cátia Souza, também do PGEN. A mesma atividade 
aconteceu na cidade de Quinjingue no ultimo dia 22, e nos municípios de Serrinha e Nova 

Fátima nos dias 20 e 21 de fevereiro, respectivamente. Em pauta a proposta do Março Mulher 
pensando ações municipais e de possível adesão às regionais e territoriais e debates sobre o 

Enfrentamento a Violência contra as Mulheres e sobre a atual conjuntura política, econômica e 

social refletindo, sobretudo no Semiárido e as perdas de direitos das mulheres. Um ato público 
de mulheres está agendado em Conceição do Coité para o Dia Internacional da Mulher (08/03) 

que culminará com uma caminhada pelas principais ruas da cidade para protestar contra a 
Proposta de Emenda a Constituição - PEC 287/2016, que trata da reforma da previdência 

social. Várias atividades estão previstas para a data em toda região. 
 

CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO 
Asa celebra novo convênio para implantação de cisternas no Semiárido Brasileiro 

Nessa quarta-feira (22), foi celebrado o convênio entre a Fundação Banco do Brasil com a 
Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) que destina RS 17,3 milhões para a implantação de 

3.588 cisternas para captação e armazenamento de água em nove estados: Alagoas, Bahia, 
Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. A iniciativa, 

em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), é uma 
conquista para 14,3 mil pessoas do Semiárido Brasileiro. Nos últimos quatro anos, a ASA já 

implantou 80 mil unidades de consumo básico e 12 mil de produção em parceria com a 

Fundação Banco do Brasil. As cisternas de placas são uma tecnologia social cuja construção 
mobiliza as comunidades do Semiárido brasileiro. O armazenamento de água para beber e 

produzir em cisternas, junto a outras políticas públicas, proporcionou a essas comunidades 
acesso à água durante os últimos anos de estiagem. O MOC é integrante da ASA que é uma 

rede formada por mais de três mil organizações da sociedade civil. 
 

EDUCAÇÃO 
Professores/as de Riachão participam de oficina promovida pelo ICEP 

A oficina do Projeto „Escola Aberta‟ sobre construção de materiais didáticos contextualizados 
que tem o acompanhamento do MOC na região, aconteceu nesse 23 de fevereiro em Riachão 

do Jacuípe onde reuniu dezenas de professores/as daquele município que foram apresentados 
aos materiais como instrumentos pedagógicos e aprendem como fabricá-los com matérias 

primas reutilizáveis. „Estou gostando muito da oficina, estamos aprendendo coisas novas para 
aplicar na sala de aula. Essa oficina veio para nos ajudar, nos auxiliar, dar uma sacudida nas 



nossas atividades. Tem materiais que amei para trabalhar com crianças, pois são questões que 
a gente vivencia com o Projeto CAT. Com certeza vou confeccionar o material e aplicar em 

sala‟, ressalta a professora Conceição Carneiro, que trabalha com o Projeto CAT na escola 
Professor Dídimo Mascarenhas Rios, Comunidade de Mandassaia I, em Riachão. Entre 2012 e 

2016 o Projeto já foi difundido para professores/as da Guatemala, Nicarágua e México e neste 
ano de 2017 marca o início do Projeto no Brasil e Quênia. As oficinas ministradas pela 

austríaca Christine Angleitnes e acompanhadas por técnicos do MOC do Programa de Educação 
do Campo Contextualizada (Peconte) já acontecem em alguns municípios da região desde o 

início deste mês e são promovidas pelo Instituto para Cooperação e Desenvolvimento de 
Projetos (ICEP). 

 
CIRANDANDO PELOS DIREITOS 

Novas oficinas do Projeto Cirandando pelos Direitos em Santaluz 
Crianças e adolescentes da comunidade de Miranda, município de Santaluz, participaram nessa 

quarta-feira 22 de fevereiro, de oficina de leitura e elaboração de mensagens do Projeto 
Cirandando pelos Direitos, ministrada pela jovem multiplicadora de vínculos Juliana Reis de 

Souza. Outra oficina de elaboração de cartas também aconteceu na mesma data em Santaluz, 

desta vez na comunidade de Rose, ministrada pela jovem Lucivagna Cunha de Oliveira. O 
Projeto Cirandando pelos Direitos é realizado pelo MOC com o apoio do Kinder Not Hilfe – 

(KNH), que busca fortalecer os direitos das crianças e dos adolescentes com foco na 
comunicação e participação social. 

 
ECONOMIA SOLIDÁRIA 

Feira sedia planejamento da Rede Estadual Arco Sertão Central 
Aconteceu nesses 21 e 22 de fevereiro, na Pousada Central em Feira de Santana o 

planejamento da Rede Estadual Arco Sertão Central, que visa uma construção coletiva de 
ampliação da comercialização dos produtos da agricultura familiar através de uma grande 

Rede Estadual. A Bahia tem o maior número de famílias vivendo da agricultura familiar no 
Brasil, atividade responsável pela produção de 77% dos alimentos saudáveis que chegam à 

mesa dos baianos. „A Rede Estadual para nós está se concretizando um grande sonho. Um 
sonho de ter um instrumento de comercialização onde a gente pudesse comercializar, 

principalmente para que as cooperativas de produção tivessem organizadas para ofertar ao 

mercado uma diversidade de produtos e escala de produção. Então a Rede Estadual está 
possibilitando apresentar ao mercado essa diversidade e também a escala‟, ressaltou Iara de 

Andrade, diretora presidente da Unicafes Bahia. O MOC participou de toda construção do 
planejamento da Arco Sertão Central. 

 
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! 

 

 
Visite-nos nas redes sociais: 

Facebook do MOC 
Site do MOC 

#2017MOC50anos 
#PorUmSertaoJusto 

 
AGENDE-SE 

06 e 07 de março: Última etapa do encontro de planejamento anual com toda equipe do 
MOC, no Centro de Orientação Vocacional, próximo à Fraga Maia, em Feira. 

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/fundo-solidario-das-mulheres-da-terra/contribua
https://www.facebook.com/MOC-Movimento-de-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Comunit%C3%A1ria-176802699081262/
http://www.moc.org.br/


 
09 e 10 de março: 4º aniversário do Armazém da Agricultura Familiar e I Caravana de 

Economia Solidária dos Territórios Portal do Sertão e Sisal, em Serrinha. 
 

10 de março: Audiência pública sobre os desafios do comércio institucional, em Serrinha, no 
Armazém da Agricultura Familiar. 

 
15 de março: Oficina sobre orçamento especifico para Educação do Campo, em Monte Santo. 

 
22 a 24 de março: VI Seminário „Mulheres em Territórios de Resistência: Lutas e Construções 

Feministas por uma ATER Agroecologica‟, em Recife/PE. 
 

25 de março: Seminário „Direito das Mulheres Tradicionais‟, no CSU em Feira de Santana, 
promovido pelo Coletivo Livre. 

 


