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HOMENAGEM 
MOC recebeu Moção de Aplauso em Riachão do Jacuípe 

O Movimento de Organização Comunitária – MOC recebeu nesse 18 de setembro, na Câmara 
Municipal de Vereadores de Riachão do Jacuípe, uma Moção de Aplausos homenageando seus 

50 anos de existência. A Moção teve a autoria do vereador Lucas Willian, que destaca a 
importância do MOC para o desenvolvimento de Riachão do Jacuípe. “Aqui no município de 

Riachão do Jacuípe os movimento sociais estão articulados de maneira muito forte. Quando 
vimos a Caravana do MOC passar por Riachão, percebi que era importante o município 

reconhecer formalmente a dimensão que o MOC tem, precisamente com as famílias do campo. 
Veio à ideia, elaborar a proposta de Moção de Aplauso ao MOC, não apenas pelas 

transformações de vida, mas especialmente por seu fundador, Albertino Carneiro, ser um 
grande jacuipense”, completa o vereador. Esse momento contou com a presença de Albertino 

Carneiro - fundador do MOC, José Jerônimo de Morais - presidente do MOC, Naidson Baptista - 

coordenador da ASA Brasil e Francisca Baptista colaboradora do MOC, além de técnica/os do 
MOC, agricultores/as familiares, educadores/as e pessoas do município. Para Albertino é de 

grande importância receber essa homenagem, pois faz acreditar que o caminho percorrido pelo 
MOC fez a diferença na vida das pessoas e da sociedade. “É com muita honra que eu recebo 

essas homenagens, temos a percepção que tudo que fizemos, valeu a pena”. “O município de 
Riachão é o embrião do MOC. Aqui ele foi idealizado pelos sonhos, concretizado e tem suas 

raízes fincadas aqui. É de uma grandeza para nós sermos lembrados”, ressaltou José 
Jerônimo. 

 
MULHER 
Mulheres participou de curso sobre gestão financeira em Araci 
As Mulheres filiadas a Cooperativa Rede de Produtoras da Bahia - COOPEREDE participaram 

hoje, 18 de setembro, na sede da APAEB do município de Araci, do curso sobre “Como 
Administrar meu Dinheiro”, realizado por meio do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas na Bahia - SEBRAE e da prefeitura municipal, através da Secretaria de Agricultura. 

Contando com a parceria do Movimento de Organização Comunitária - MOC, Associação das 
Cooperativas de Apoio a Economia Familiar (ASCOOB), Associação dos Agricultores Familiares 

do município de ARACI - APAEB e coordenação de juventude. O objetivo desse momento foi de 
refletir com as mulheres sobre a administração dos recursos, gerenciados nos 

empreendimentos econômicos solidários e na gestão dos recursos próprios, com práticas que 
contribuam para ampliar a visão de negócios e controlar gastos diários. Leia matéria completa 

no site do MOC 
 

DIREITOS 
MOC realiza oficina com Detentores de Direitos e Obrigações do Sistema de Garantias 

de Direitos em Santaluz 
O Movimento de Organização Comunitária – MOC, por meio do projeto Esportes Cooperativos: 

Inclusão Social, Construção de Saberes e Cidadania no Semiárido, em parceria com a UNESCO 
- Criança Esperança, realizou nesse 19 de setembro, uma oficina com Detentores de Direitos e 

Obrigações do Sistema de Garantias de Direitos, sobre a importância da Educação 

Contextualizada e dos Esportes Cooperativos na Formação de Crianças e Adolescentes. A 
oficina esta sendo facilitada por Vera Carneiro (Coordenadora do Programa de Educação do 
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Campo Contextualizada do MOC) e Daiane Santos (Psicóloga e Orientadora Educacional do 
MOC). Leia a matéria completa no site do MOC 

 
EDUCAÇÃO DO CAMPO  

Realizada em Serra Preta a Capacitação em GRHE 
O Movimento de Organização Comunitária - MOC, em parceria com Articulação Semiárido 

Brasileiro - ASA e com apoio do Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário - MDSA 
realizou no município de Serra Preta, entre os dias 18 e 19 de setembro, mais uma 

Capacitação em Gerenciamento de Recursos Hídricos Escolar (GRHE). A atividade foi facilitada 
pelos técnico/a do MOC Ana Paula Duarte e Gildo Carvalho. O objetivo principal dessa 

capacitação é o envolvimento dos servidores municipais da educação, como: porteiros, vigias, 
agentes de saúde, sociedade civil e as merendeiras da Rede Municipal de Educação, para 

conscientização quanto à adequada utilização da cisterna e a exploração dos benefícios dela 
decorrente. Leia matéria completa no site do MOC 

 
ECONOMIA SOLIDÁRIA 

MOC participou do encontro “Alianças Produtivas Construindo Negócios 

Sustentáveis” em Salvador 
A Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), por meio da Companhia de Desenvolvimento e 

Ação Regional (CAR), em parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico 
(SDE) e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, Banco Mundial, 

realizou nos dias 18 e 19 de setembro, no Hotel Deville, em Salvador, o encontro “Alianças 
Produtivas Construindo Negócios Sustentáveis”, com o proposito de ampliar o mercado para 

comercialização dos produtos da agricultura familiar baiana. O Movimento de Organização 
Comunitária – MOC estava presente representado por Gisleide Carneiro (Coordenadora do 

PFEES do MOC) e de Eleneide Cordeiro (Presidente da Rede Estadual Arco Sertão Central). Leia 
matéria completa no site do MOC 

 
SEMENTES DO SEMIÁRIDO 

Comunidade Bastião realiza colheita de Sementes Crioulas e guarda em Banco 
Comunitário 

“Não tivemos muitas sementes, mas garantimos a nossa para guardar”, expressa a agricultora 

Dona Maria José Rios (Zete) moradora da Comunidade Bastião, no município de Retirolândia. 
Contemplada com projeto Sementes do Semiárido, executado pelo Movimento de Organização 

Comunitária – MOC em parceria com Articulação Semiárido Brasileiro - ASA, que levou mais 
incentivo de resgate, valorização e disseminação das sementes crioulas da região. A 

comunidade abraçou e construiu junto à ação do Banco de Sementes Comunitário, além de se 
reunirem em capacitações e intercâmbios para troca de experiências e saberes. Leia matéria 

completa no site do MOC 
 

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

#PorUmSertaoJusto  
   
AGENDE-SE 
 

25 de setembro: Oficina com Detentores de Direitos Crianças e Adolescentes, em Coité 
28 de setembro: Intercâmbio de troca de experiência entre crianças e adolescentes, em Coité 

28 de setembro: Sessão Solene em Nova Fátima em homenagem ao MOC 
29 de setembro: Caravana MOC 50 anos em Nova Fátima 

04 de outubro: Oficina com Detentores de Direitos Crianças e Adolescentes, em Retirolândia 
10 de outubro: Sessão Solene em Valente em homenagem ao MOC 

16 à 18 de outubro: Encontro de Coordenadores/as do CAT/BAÚ  

17 e 18 de outubro: Celebração dos 50 anos do MOC, auditório da UEFS em Feira de 
Santana 
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