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EMPODERAMENTO 

Conselho Municipal de Direitos da Mulher tomou posse em Araci 
O Conselho Municipal de Direitos da Mulher tomou posse nessa segunda-feira 09 de abril, no 

município de Araci, o evento foi realizado pela Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, 
Esporte e Lazer, através da Coordenação de Políticas Públicas para Mulher. O Movimento de 

Organização Comunitária (MOC) que acompanha o município nas ações e busca pela garantia 
de direitos das mulheres, assim como na luta pelo enfrentamento a violência de gênero, 

participou desse momento por meio da técnica Ádila da Mata do Programa de Gênero do MOC 
(PGEN). A técnica Ádila da Mata que também é filha dessa terra araciense, ressaltou com 

grande satisfação a importância e felicidade de acompanhar o município prestando acessória à 

organização das mulheres, principalmente nessa conquista da criação do Conselho, para 
garantir a efetivação das políticas públicas específicas para as mulheres, seja através da 

autonomia da coordenadoria de políticas para as mulheres, ou pela fiscalização do conselho. 
Leia matéria completa no site do MOC. 

 
 

ENCONTRO  
Encontro em Santanópolis firmou compromisso do Projeto Cisternas nas Escolas 

Aconteceu, nessa segunda-feira, 09 de abril, no município de Santanópolis, um encontro da 
gestão municipal e sociedade Civil com o Movimento de Organização Comunitária (MOC), para 

apresentação e assinatura do Termo de compromisso, entre a instituição e o Poder Público 
para a realização da 4ª etapa do Projeto Cisternas nas Escolas, desenvolvido pelo MOC, em 

parceria com Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) e com apoio do Ministério de 
Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), que construirá 06 cisternas de 52 mil litros nessa 

primeira fase, dessa etapa no município. Na oportunidade, estiveram presentes para passar as 

demais informações e explicações sobre o projeto, a Coordenadora Pedagógica do MOC 
Vandalva Oliveira, o técnico do Programa Água, Produção de Alimentos e Agroecologia 

(PAPAA/MOC) Jutaí dos Santos e a técnica Ana Paula Duarte técnica do Programa de Educação 
do Campo a Contextualizada (PECONTE/MOC), com a participação de gestores da Secretaria 

de Educação, de Agricultura e de Serviços e Obras, bem como gestores escolares. O Projeto 
Cisternas nas Escolas, desde Junho de 2017 foi executado nos municípios de: Barrocas, Santa 

Bárbara Teofilândia, Serra Preta e Pé de Serra, com um total de 45 cisternas implementada 
nas comunidades rurais, no qual conquistou agora um aditivo que visa a construção de mais 

tecnologias sociais que beneficiará mais cinco municípios nas áreas de atuação do MOC, entre 
eles, Santanópolis.  

 
 

EDUCAÇÃO 
Reunião para criação do Fórum da Sociedade Civil aconteceu em Riachão do Jacuípe 

Na segunda-feira 09 de abril, aconteceu no município de Riachão de Jacuípe, uma Reunião 

para criação do Fórum da Sociedade Civil municipal, com intuito de trabalhar com questões 
voltadas para a realidade do campo, envolvendo à garantia e a defesa dos direitos para o 

campo, além da Educação de qualidade, envolverá também questões de saúde, alimentação 
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saudável, empreendimentos e comercialização dos produtos da agricultura familiar e 
econômicos solidários, enfim em todas as esferas que possibilite uma vida mais digna, 

autônoma e feliz na realidade das famílias do campo, formando mais uma rede que busca e 
luta por uma vida mais digna no Semiárido. A reunião foi conduzida pelo Movimento de 

Organização Comunitária (MOC), através do Professor Jorge Nery e Bernadete Carneiro do 
Programa de Educação do Campo Contextualizada (PECONTE), contando com a participação de 

representantes de associações e do Sindicato dos Trabalhadores/as Rurais. Após a votação que 
definiu a criação do Fórum, foi planejado um plano de ações, para serem realizadas no 

primeiro semestre. Como por exemplo, haverá um diálogo com a gestão municipal sobre 
demandas urgentes, como o fechamento das escolas e orçamentos específicos para Educação 

do Campo. 
 

 
CAT 

Ficha Pedagógica com a metodológica do CAT foi construída em Ichu 
Foi construída nessa segunda-feira, 09 de abril, a ficha pedagógica do ano letivo de 2018, do 

município de Ichu, com base na metodologia do Conhecer, Analisar e Transformar (CAT). O 

município que conta com o acompanhamento do Movimento de Organização Comunitária 
(MOC) através do Projeto Kinder, visando trabalhar com a realidade da Educação 

Contextualizada do Campo. A atividade foi conduzida pelas técnicas do Programa de Educação 
do Campo Contextualizada (PECONTE/MOC) Daiane Santos e Renata Almeida e contou com a 

participação da Sociedade Civil, Coordenadores/as, diretores/as e professores/as das escolas 
do campo do município que desenvolve a metodologia do CAT, na construção coletiva da ficha. 

Vale ressaltar, que o CAT é um projeto que há mais de 20 busca contribuir com o 
desenvolvimento territorial, na região do Semiárido do estado da Bahia, evolvendo uma rede 

de parceiros, tendo como base, as crianças e adolescentes das escolas do campo, 
professores/as e educadores/as socais, famílias e comunidades rurais, reforçando uma 

Educação Popular que tem nas suas matrizes pedagógicas, conteúdos trabalhados em sala de 
aula, à vida do campo.  

 
 

MULHERES 

A II Oficina de Combate ao Racismo Institucional foi realizada em Serrinha 
Foi realizada no auditório da Universidade do Estado da Bahia (UNEB Campus XI) município 

de Serrinha, nos dias 04 e 05 de abril, a II Oficina de Combate ao Racismo Institucional, tendo 
como tema: A Contribuição da Economia Solidária para Sensibilização de Gestores Públicos. 

Por meio da iniciativa da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo da 
Bahia (SETRE) junto com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Governo do Estado 

da Bahia (SEPROMI). O Movimento de Organização Comunitária (MOC) que defende e luta 
pelos direitos da igualdade de Gênero participou da Oficina através das técnicas do Programa 

de Gênero (PGEN) Ádila da Mata e Cátia Almeida, na qual teve como objetivo fortalecer a Rede 
de Combate ao Racismo Institucional e Intolerância Religiosa e construir políticas públicas de 

enfrentamento ao racismo institucional no Território do Sisal. Leia matéria completa no site do 
MOC. 

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

#PorUmSertaoJusto 
 

 
AGENDE-SE  

 
 

11 de abril – Reunião de articulação e apresentação do Projeto Mulheres e as Águas – Araci e 
Barbosa (PGEN);  

11 de abril – Formação do Baú e Formação do Fórum da Sociedade Civil Conceição do Coité 
(PECONTE); 
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12 de abril – Planejamento municipal das Organizações de Mulheres - Serrinha e Quijingue 
(PGEN);  

12 de abril – Construção da Ficha - Retirolândia (PECONTE); 
13 de abril – Apresentação da Experiência do CAT/BAÚ – Ipirá (PECONTE); 

16 de abril – Seminário de Comunicação Comunitária como direito humano e instrumento de 
transformação, mobilização e mudança local – Retirolândia (PCOM); 

17 de abril – Formação do Fórum da Sociedade Civil - Serrinha – (PECONTE); 
18 de abril – Reunião de TDH – Riachão do Jacuípe (PECONTE); 

19 de abril – Estudo da Ficha 2ª turma - Serra Preta (PECONTE); 
20 de abril – Formação do Fórum da Sociedade Civil - Cansanção (PECONTE); 

 


