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MULHERES
Encontro: Mulheres do Semiárido e a Construção de Tecnologias Sociais de
Convivência aconteceu em Natal/RN
"As mulheres são a resistência, sem feminismo não há convivência", esse foi o grito que deu
inicio e repercutiu por todo o encontro, que aconteceu em Natal/RN, desde o dia 06 e finalizou
neste dia 08 de novembro, com o tema: Mulheres do Semiárido e a Construção de Tecnologias
Sociais de Convivência, organizado pela Articulação Semiárido Brasileiro - ASA e Centro
Feminista 8 de Março.O Evento seguiu o objetivo de promover trocas de saberes de diferentes
comunidades, com mesas temáticas, debates, sessão de cinema, carrossel com experiências e
Feira Feminista, além de visibilizar a convivência com o Semiárido como modelo de
desenvolvimento para a região.Momento contou com a participação de mulheres de todo o
Semiárido, com intuito de fortalecer as lutas por mais direitos, igualdade, autonomia e
liberdade para as mulheres do Semiárido. Os assuntos discorridos foram em torno de: Do
combate a seca à Convivência com o Semiárido, mulheres rurais e a mudança de paradigma; A
auto-organização das mulheres no Semiárido Brasileiro e suas alternativas de resistência;
Mulheres em movimento – O Semiárido hoje, desafios e perspectivas. Além de apresentações
de experiências, como: ATER, Produção de alimentos, Comunidades Tradicionais, Manejo da
Caatinga e Reuso de Água. O Movimento de Organização Comunitária - MOC e a Articulação
Semiárido Brasileiro do Estado da Bahia - ASA/Bahia foram representadas através de Célia
Firmo (Coordenadora Geral do MOC), Selma Glória (Coordenadora do Programa de Gênero do
MOC) e Valmira Souza (técnica do Programa de Fortalecimento de Empreendimentos
Econômicos Solidários – PFEES do MOC). Leia matéria completa no site do MOC.
CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DE GÊNERO
Campanha de enfrentamento à violência de Gênero foi debatida entre
comunicadores/as
Comunicadores e comunicadoras populares e comunitários/as, blogueiros/as, assessores de
comunicação de entidades sociais e demais lideranças dos movimentos de mulheres/feministas
participaram no dia 08 de novembro, da Oficina Interterritoial sobre Relações de Gênero,
Violência e a Imagem da Mulher na Mídia, que aconteceu na sede do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais da Agricultura Familiar do município de Conceição do Coité. A oficina foi
realizada pelo Movimento de Organização Comunitária – MOC, através dos Programas de
Gênero e Comunicação e teve o objetivo de aprofundar a concepção de gênero e suas relações
sociais/desiguais influenciados pelos meios de comunicação, além de discutir sobre a
representação das mulheres na mídia. Outra proposta foi tratar da campanha de
enfrentamento a violência contra as mulheres, seus desafios e possibilidades frente aos meios
de comunicação da e propor, mediante o diálogo, a construção de estratégias de comunicação
e mídia que possam contribuir para a promoção da igualdade de gênero e enfrentamento a
violência contra as mulheres e meninas. A campanha que traz o título: O Problema Também é
Seu – Não à violência contra mulheres, está atrelada aos 16 dias de ativismo pelo fim da
violência contra mulheres, especificamente na edição deste ano, foi planejada e desenvolvida
numa parceria com o Comitê de Mulheres do Território do Sisal, apoio de diversas entidades e
movimentos sociais do Territórios do Sisal e Bacia do Jacuípe. Leia matéria completa no site do
MOC.

CONSTRUÇÃO DE MAIS CISTERNAS DE CONSUMO NO SEMIÁRIDO BAIANO
Parceria entre MOC e Governo do Estado garante a construção de mais cisternas de
consumo no Semiárido Baiano
Aconteceu nessa sexta-feira 10 de novembro, no município de Itaberaba, um Ato de
Assinatura do Contrato de Cisternas da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e
Desenvolvimento Social - SJDHDS com o Movimento de Organização Comunitária - MOC para
construção de Cisternas de Consumo nos municípios de Itaberaba, Lajedinho e Ibiquera.O MOC
que já atua no Território do sisal, da Bacia do Jacuípe e do Portal do Sertão agora passa a
desenvolver esse trabalho e ação também no Território de Identidade Piemonte do Paraguaçu
levando essa política de Convivência com o Semiárido, além de garantia de direitos das
famílias do campo terem acesso a água de qualidade do lado de casa, com uma cisterna que
armazena 16 mil litros de Água, serão 411 cisternas construídas. Esteve presente nesse Ato a
Coordenadora Geral do MOC Célia Firmo, a Coordenadora do projeto Cisternas de Consumo do
MOC que faz parte do Programa de Água, Produção de Alimentos e Agroecologia da instituição
e outros membros da equipe MOC. Além do Governador do Estado Rui Costa, a
Superintendênte de Segurança Alimentar Rose Ponde, lideranças políticas da região e
sociedade civil. Leia a matéria completa no site do MOC.
PROTESTO
Protesto contra a falta de merenda escolar no município de Ichu
A comunidade de Barra, no município de Ichu, ficou rodeada de mulheres empreendedoras,
mães, alunos/as e comunidade local que protestaram pela falta de alimentos de qualidade na
merenda escolar que está sendo distribuída aos estudantes do município.Na manhã de hoje,
09, mulheres da Cooperativa de Produção, Comercialização e Serviço Padre Leopoldo Garcia
Garcia –COOPERAGIL, realizaram um protesto pelas ruas até a frente da Escola Santo Antônio,
na comunidade de Barra.A causa, é referente à compra na chamada pública realizada pela
prefeitura municipal de Ichu, onde a ARCO Sertão concorreu e venceu, no entanto a prefeitura
não tem cumprido com o contrato. Desde o mês de setembro não houve repasse para
pagamento a ARCO, que por sua vez repassa para as cooperativas, causando um transtorno na
vida das mulheres cooperadas e consequentemente aos estudantes do município que deixam
de ter uma merenda de qualidade nas escolas. Leia matéria completa no site do MOC.
PROJETO CISTERNA NAS ESCOLAS
III Módulo de oficina de Educação Contextualizada em Serra preta encerrou o ciclo
formativo do Projeto Cisternas nas Escolas
O projeto representa uma esperança de um Semiárido melhor de se viver (...). A formação foi
muito satisfatória, deu para perceber o quanto é importante e necessário trabalhar com a
Educação Contextualizada em sala de aula”, expressou a professora Janice Carneiro no
município de Serra Preta, onde ocorreu a oficina do III Módulo Formativo de Educação do
Campo Contextualizada, encerrando também o ciclo de formações do Projeto Cisternas nas
Escolas, desenvolvido pelo Movimento de Organização Comunitária - MOC, em parceria com
Articulação Semiárido Brasileiro - ASA e com apoio do Ministério de Desenvolvimento Social e
Agrário – MDSA, sendo executado desde de junho de 2017.O projeto trabalha com
mobilização, oficinas de Educação Contextualizada, de Gerenciamento de Recurso Hídrico
Escolar - GRHE e formações com os envolvidos na gestão e no funcionamento escolar e
educacional, que discutem, refletem e somam conhecimentos que melhoram a qualidade dessa
Educação diferenciada, discorrendo sobre temáticas como: direito à água, Educação
Contextualizada, relações sociais de gênero, raça e etnia, bem como debates sobre a Escola
sem Partido, além de preparar materiais lúdicos por meio da Ficha Pedagógica para levar aos
alunos. Leia a matéria completa no site do MOC.

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

AGENDE-SE
14 de novembro-Monitoramento da equipe PFEES;
16 de novembro- Lançamento da campanha de enfrentamento á violência contra as
mulheres em Coité;
16 e 17 de novembro- Encontro da RESAB na Pousada Central- Feira de Santana ;
20 de novembro- Oficina de indicadores no STR – Retirolândia;
23 e 24 de novembro- Jornadas formativas modulares para capacitação de jovens
multiplicadores –Sindicato em Coité ;

