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JUVENTUDE 

MOC realizou a II Caravana da Juventude Agroecológica 

O Movimento de Organização Comunitária (MOC), através do Programa de Água Produção de 
Alimentos e Agroecologia (PAPPA), realizou nos dias 27 e 28 de março de 2018, a II Caravana 

da Juventude Agroecológica, que aconteceu na Mansão Pai Bico, no município de Conceição do 

Coité. O Objetivo da Caravana foi promover a troca de experiência de forma dinâmica entre os 

jovens, visando à reflexão sobre o protagonismo da Juventude para a permanência no campo 
e para a transição agroecológica, além de debater acerca da melhoria das condições de vida 

para a permanência no campo. Cerca de 110 jovens dos municípios de Ipirá, Serra Preta, Pé 

de Serra, Riachão do Jacuípe, Santaluz, Conceição do Coité, Retirolândia, Araci, Ichu e 

Serrinha participaram nos dois dias de atividade, além da equipe técnica do MOC, demais 

entidades como a Escola Família Agrícola (EFA) de Monte Santo, Centro Tecnológico de 
Educação Profissional dos municípios de Riachão do Jacuípe, Santaluz e Conceição do Coité. 

Além de representantes dos sindicatos de Pé de serra, Serra Preta, Araci, Conceição do Coité e 

Retirolândia.  Leia matéria completa no site do MOC. 
 

ENCONTRO  

Encontro discutiu questões de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as 
Mulheres em Serra Preta 

Aconteceu no município de Serra Preta, na terça-feira 27 de março, um Encontro para discutir 

ações de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, proposta que partiu do 

Conselho Estadual de Direitos da Mulher que junto a Secretaria Municipal de Políticas para 
Mulheres (SPM) e algumas organizações que têm atuação local buscaram diálogo com órgãos 

municipais para a realização da atividade, levando a reflexão e debate sobre esse contexto, 

assim como pensar na criação de estratégias e mecanismos que combata a triste realidade de 

violências. Na mesa de palestras esteve presente Karla Ramos (Representante da Secretaria 
Estadual de Políticas para as Mulheres - SPM), a Tenente Edilene Silva (Comandante da Ronda 

Maria da Penha em Feira de Santana) e o Tenente Rafael Nascimento, assim como Selma 

Glória de Jesus (Coordenadora do Programa de Gênero PGEN do Movimento de Organização 

Comunitária MOC e membro do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher). Leia matéria 
completa no site do MOC.  

 

 

PROTAGONISMO 

Visita técnica foi realizada ao Grupo Arte Mulher em Riachão do Jacuípe 
A Nutricionista Sara Geisa técnica do Movimento de Organização Comunitária (MOC) através 

do Programa de Fortalecimento de Empreendimentos Econômicos Solidários (PFEES), realizou 

na quarta-feira dia 28 de março, uma visita técnica ao Empreendimento Econômico Solidário 

do Grupo Arte Mulher, que fica localizado na comunidade de São Lourenço, no município de 
Riachão do Jacuípe. Essa visita teve como objetivo contribuir na elaboração da manifestação 

de interesse do empreendimento para o Edital N°13, que visa contribuir na Qualificação da 

Agroindústria Familiar. Além disso, a visita acompanhou o processo de produção de beiju, 

sequilhos e dos ovos de chocolate, que foram comercializados durante a Semana Santa, em 
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especial na Páscoa. Em clima de alegria, as mulheres do Grupo Arte Mulher celebravam ainda 

a chegada da chuva na comunidade, pois estavam passando por diversas dificuldades e 

desafios com o período de estiagem prolongado, desde 2016, porém até nos momentos difíceis 

elas conseguem manter a autoestima e gerar renda própria, que contribui na permanência 
destas no campo. Para Sara Geisa o talento e a persistência dessas mulheres servem de 

exemplo para todos/as, pois é preciso criar as oportunidades e manter a chama da evolução 

acesa. “É gratificante está nesse espaço, onde as mulheres se dedicam diariamente para a 

produção alimentar e que se motivam a partir dessa coletividade de buscar meios de gerar 
renda na comunidade. Percebemos o quanto o trabalho solidário transforma a vida das 

pessoas, não só do ponto de vista financeiro, mas emocional e afetivo”, ressaltou a técnica. 

 

 
MARÇO MULHER 

A Cooperativa Rede de Produtoras da Bahia assinou Edital do Março Mulher em 

Salvador 

A Cooperativa Rede de Produtoras da Bahia (COOPEREDE), que conta com assessoria do 

Movimento de Organização Comunitária (MOC) através do Programa de Fortalecimento de 
Empreendimentos Econômicos Solidários (PFEES), assinou no dia 28 de março, o Edital Março 

Mulher em Salvador, realizado pela Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres da Bahia 

(SPM-BA), com investimento de até R$ 400 mil, que selecionou diversos projetos de 

organizações da sociedade civil, visando contribuir para fomentar a autonomia, o 
empoderamento, a promoção e a defesa dos direitos das mulheres, além da prevenção e 

enfrentamento à violência de gênero. Os projetos selecionados seguem três modalidades, 

como: Feira de Inclusão Sócio Produtiva; Pequenos Empreendimentos com aquisição de 

Equipamentos; e Produção Cultural/Mulheres Criativas. Leia matéria completa no site do MOC. 
 

 

CONJUNTURA POLÍTICA 

MOC foi convidado para falar sobre conjuntura política 
A Associação Comunitária Bastianense, da comunidade de Bastião, município de Retirolândia, 

convidou o Movimento de Organização Comunitária (MOC), para participar da roda de prosa 

sobre conjuntura política, que aconteceu no sábado 31 de março, na sede da associação. A 

equipe técnica do Programa de Água Produção de Alimento e Agroecologia (PAPAA), através de 

Ana Glécia Almeida, Tainá Matos e Erivanilson Oliveira, realizaram a atividade que contou com 
a participação de sócios/as, agricultores/as e demais moradores/as da comunidade. Mediante o 

contexto político que vive o país, a associação em nome da diretoria, quis conversar com as 

pessoas sobre conjuntura política e o papel de cada cidadão e cidadã mediante as percas de 

direito. Segundo Ana Glécia, é preciso muita compreensão por parte da população diante da 
política. "O debate da conjuntura politica promove o diálogo com a comunidade sobre os 

projetos políticos existentes no país. Um modelo que conserva e escraviza, outro que busca a 

justiça social e a efetivação dos direitos, sendo que a comunidade deve conhecer esses 

projetos e os seus defensores. E com isso pensar sobre que projeto apoiar nas eleições", 
completa a técnica. “Foi uma grande troca de informações. As pessoas refletiram muito sobre 

o que foi dialogado. Precisamos levar essa roda de conversa para outras comunidades", 

afirmou a técnica Tainá. 

 

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

 

 

04 de abril – Audiência Pública sobre o Enfrentamento a Violência contra as Mulheres 
Conceição do Coité (PGEN);  

04 de abril – Formação do Fórum da Sociedade Civil – Valente (PECONTE) 

04 de abril – 

04 e 05 de abril - II Oficina Territorial sobre Racismo Institucional – Serrinha (PGEN);  
04 e 05 de abril - Formação de Grupos da Economia Solidária, para entrada na Rede Walmart 

– (PFEES) Feira de Santana; 

06 de abril – Reunião do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Mulheres – CDDM – 

Salvador (PGEN); 
06 de abril – Reunião das comissões de preparação para XI Feira do Semiárido – Feira de 

Santana (PFEES); 


