
MULHERES EM REDE

A Rede Mulher do Território de Identidade Sertão do São Francisco, 
na Bahia, assegura a Convivência com o Semiárido, Economia 

Solidária e o desenvolvimento territorial sustentável.



A Rede Mulher teve sua semente lançada com a Rede de Mulheres de Re-
manso, na Bahia, em 1983, como um movimento de mulheres, apoiadas 
pela Igreja Católica, com o objetivo de denunciar a violência contra a mu-
lher e buscar autonomia econômica. Hoje essa Rede engloba dez municí-
pios da região do sub-médio São Francisco, em torno do Lago de Sobradi-
nho, centro-norte do estado, região semiárida. É uma organização política 
e social formada por mulheres urbanas e rurais, como artesãs, quilombolas, 
pescadoras, agricultoras familiares e das áreas de fundo de pasto.

A Rede Mulher, há 18 anos, vem contribuindo com o processo de empode-
ramento dessas mulheres, incentivando a troca de saberes e a economia 
solidária entre essa multiplicidade de lutas sociais. Ao longo desses anos 
realizaram Assembleias Territoriais com o objetivo de proporcionar às mu-
lheres momentos de formação, troca de experiências e planejamento de 
ações a serem desenvolvidas nos municípios, além de ser um espaço para 
a comercialização dos seus produtos.

Com a necessidade de divulgar, comercializar e dar visibilidade ao trabalho 
dessas mulheres, de forma mais ampla, há nove anos a Rede realiza feiras 
em praças, abertas ao público.

Onde 
vivem 
essas 

mulheres

O Território Sertão do São Francisco fica no extremo norte da Bahia, 
localizado no centro do Semiárido brasileiro, e é composto por dez 
municípios: Uauá, Campo Alegre de Lourdes, Canudos, Casa Nova, 
Curaçá, Juazeiro, Pilão Arcado, Remanso, Sento Sé e Sobradinho.

É uma região que enfrenta grandes dificuldades climáticas, princi-
palmente na questão do acesso a água, e isso faz que as famílias 
desenvolvam habilidades para conviver com essa realidade local.

Como tudo começou...

!



A Rede possui uma estrutura interna com 
coordenadora geral, secretária e tesou-
reira, além de representantes municipais 
eleitas a cada dois anos, em assembleia 
geral. 

São beneficiadas diretamente, oitenta 
mulheres, de 34 empreendimentos, entre 
grupos formais, informais e associações 
que fazem parte da Rede. 

Representantes municipais

Sento Sé: Jaciara (coordenadora geral)
(74) 99110 3851 / 98105 3405

Casa Nova: Beatriz e Camila
(74) 98852 1355

Juazeiro: Gizeli
(74) 99976 1050

Pilão Arcado: Eva
(74) 99995 1678 / 98838 2712

Campo Alegre de Lourdes: Sueli
(74) 99964 7807 

Remanso: Socorro
(74) 98128 9607

Uauá: Tânia
(74) 99939 8664

Canudos: Leidijane
(75) 99110 1761

Curaçá: Viviane
(74) 99913 2532

Email:
redemulhertssf@gmail.com

Realizam formação coletiva voltada para o 
fortalecimento e empoderamento da Rede 
Mulher e dos seus empreendimentos;

Estimulam as mulheres a buscar formas de 
prevenção e enfrentamento à violência;

Diversificam os canais de comercializa-
ção;

Despertam nas mulheres a importância do 
manejo agroecológico para a garantia da 
Segurança Alimentar e Nutricional.

Como se 
organizam

Como entrar 
em contato

O que elas 
fazem

?
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?

!
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No Brasil, as mulheres ví-
timas de violência podem 
chamar o 180.

Bombeiros: 193 e http://
www.cbm.ba.gov.br

Centro de Atenção Integra-
da a Mulher
CIAM de Juazeiro - Ave-
nida Luiz Inácio Lula da 
Silva, s/n 
Bairro Novo Encontro. 
Telefone: (74) 3614-2028

Correios: 0800 7250100

Defensoria Pública do 
Estado da Bahia: http://
www.defensoria.ba.gov.br/
portal

Defesa do Consumidor:
http://www.portaldocon-
sumidor.gov.br/ondere-
clamar

Defesa Civil: 199

Disque Denúncia de 
Exploração Sexua contra 
Crianças e Adolescentes: 
100

Ouvidoria do Ministério 
Público: 127

Polícia Civil: 197

Polícia Militar: 190

SAMU: 192

Se precisar pedir ajuda


