Nº 576 : 05 de dezembro de 2017 : Feira de Santana-BA

MULHERES
Campanha O PROBLEMA TAMBÉM É MEU! Fez parte de Seminário em Santaluz
Seminário levou Campanha O PROBLEMA TAMBÉM É MEU! Não à Violência Contra as Mulheres
para o município de Santaluz, neste dia 01 dezembro, convidando a toda sociedade local e
municípios vizinhos participantes dessa atividade, a refletirem, discutirem e debaterem sobre
um problema presente em todas as partes e em todo ciclo social, familiar, escolar ou qualquer
ambiente proveniente de algum tipo de violência contra mulheres, seja física, moral,
psicológica ou qualquer outra. Essa campanha é uma realização do Movimento de Organização
Comunitária – MOC em parcerias com organizações de mulheres e feministas, redes,
sindicatos, que acontece em paralelo à Campanha de 16 Dias de Ativismo. Pelo Fim da
Violência Contra Mulheres. Leia matéria completa no site do MOC
ENCONTRO
MOC participou do Encontro Estadual de Feiras Agroecológicas da Bahia
O Movimento de Organização Comunitária - MOC representado por Gisleide Carneiro, Sara
Geisa e Nayanna Reis do Programa de Fortalecimento de Empreendimentos Econômicos
Solidários - PFEES e Ana Dalva do Programa Água, Produção de Alimentos e Agroecologia PAPAA, participou do Encontro Estadual de Feiras Agroecológicas da Bahia, nos dias 28 e 29 de
novembro, realizado durante a VIII Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária VIII FEBAFES, no Parque de Exposições de Salvador/Bahia. Leia matéria completa no site do
MOC
INTERCÂMBIO
Intercâmbio entre agricultores/as fortalece a Convivência com o Semiárido
Agricultores e agricultoras do município de Serra Preta, na Bahia, mais precisamente da
comunidade de Cazuzão, saíram de suas propriedades nos dias 27 e 28 de novembro, para
beber de novas fontes de experiências e vivências através do intercâmbio realizado na
comunidade de Ernesto Gomes do município de Ipirá. A atividade faz parte da Chamada
Pública de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) executado pela parceria do Movimento
de Organização Comunitária - MOC e Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR/BAHIATER.
Sendo acompanhando pelo técnico Clécio Lima do Programa Água, Produção de Alimentos e
Agroecologia - PAPAA do MOC. Leia matéria completa no site do MOC
COMUNICAÇÃO
Quilombo do Maracujá inaugura Rádio Poste
A comunidade Quilombo do Maracujá, no município de Conceição do Coité inaugurou a Rádio
Poste, no dia 30 de novembro, com a participação de crianças, adolescente, comunidade local
e representantes do poder público. A Rádio Poste faz parte do projeto realizado pelo MOC com
apoio da UNESCO através do projeto Criança Esperança. Segundo a Secretária de Educação do
município de Conceição do Coité, Perpétua Sampaio, "a rádio poste fará uma grande diferença
na comunidade, porque além de fazer a comunicação ela também irá promover o
desenvolvimento social, e o MOC está mais uma vez libertando e dando oportunidades as
pessoas que realmente precisam", completa.

Agricultores/as de Riachão do Jacuípe avaliam o trabalho e o desenvolvimento de
ATER em suas propriedades
No dia 28 de novembro, de forma muito produtiva, realizou-se no Serviço Territorial de Apoio
à Agricultura Familiar (SETAF), no município de Riachão do Jacuípe, uma reunião com
parceiros e agricultores/as familiares atendidos pelo projeto de Assistência Técnica e Extensão
Rural – ATER, que está sendo executado pela parceira entre o Movimento de Organização
Comunitária – MOC e a Secretaria de Desenvolvimento Rural- RDS/BAHIATER. O objetivo
desse encontro foi apresentar os resultados dos trabalhos de ATER e reafirmar as parcerias
locais, assim como avaliar o caminho percorrido até aqui, contando com a mediação de Mateus
Jonnei (Coordenador do ATER) que mostrou alguns pontos e avanços por meio de fotos e
explicações, juntamente com as técnicas Tailana Matos, Sidineia Queiroz e o técnico José
Renilton, ambos integrantes do Programa Água, Produção de Alimentos e Agroecologia –
PAPAA do MOC, que relataram o que já foi alcançado de progressos nas propriedades
assistidas pelo ATER. Estiveram presentes também Juarez Oliveira (SETAF), João Batista
(Presidente do Sindicato) e representantes de associações das comunidades onde se trabalha
com o ATER. Leia matéria completa no site do MOC
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AGENDE-SE
05 a 07 de dezembro - Encontro de Juventude e Economia Solidária, pela ADS/ Brasília;
06 de dezembro - Seminário Regional Sociedade Civil para formação em Educação do Campo
e captação de recursos/ Feira de Santana;
06 de dezembro - Plenária do Fórum Estadual de Direitos da Criança e Adolescente /Feira de
Santana
07 e 08 de dezembro - Jornadas Avaliativas das ações de Educação do Campo
Contextualizada com Professoras/es, Diretores de Escolas, Coordenadores e sociedade civil /
Feira de Santana;
06 a 09 de dezembro - Encontro de Agricultores/as COFASPI / Jacobina;
08 de dezembro - Oficina para produção de peças de comunicação /Santaluz;
10 de dezembro - Roda de Conversas nas Escolas - Campanha O PROBLEMA TAMBÉM É MEU!
Riachão do Jacuípe;
11 de dezembro - Oficina para produção de peças de comunicação – Retirolândia;
11 de dezembro - Reunião de planejamento e monitoramento
das ações das organizações de mulheres - Nova Fátima;
14 de dezembro - Produção de Mídias – Mucambinho/Santaluz;
14 de dezembro - Atividade da Campanha O PROBLEMA TAMBÉM É MEU! Passeata e
Seminário - Araci;
15 de dezembro - Produção de Mídias – Jitaí /Retirolândia;
18 de dezembro - Produção de Mídias – Maracujá/ C.do Coité;
18 de dezembro - Intercâmbio de troca de Experiências/ Valente.

