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CARAVANA MOC 50 ANOS 
Araci realizou Sessão Solene em Homenagem aos 50 Anos de história do MOC 

O Movimento de Organização Comunitária – MOC celebra seu cinquentenário nesse ano 
corrente, desenvolvendo ações que contribuem para melhoria de vida das famílias no 

Semiárido baiano, na luta para conquistar e garantir o acesso as políticas públicas como 
direito. O município de Araci faz parte dessa história e realizou na manhã do dia 05 de 

outubro, na Câmera de Vereadores Municipal uma Sessão Solene em homenagem aos 50 anos 
de existência do MOC, reconhecendo a importância de ter esse movimento social trabalhando e 

articulando junto ao povo à busca por mais autonomia, liberdade, igualdade e dignidade para 
viver na terra que cada um/uma escolher cravar suas raízes. Leia matéria completa no site do 

MOC.  
 

MULHER 

Jornada Feminista do Território do Sisal aconteceu em Valente                                                 
A Fundação de Apoio à Agricultura Familiar do Semiárido da Bahia – FATRES realizou entre os 

dias 03 e 04 de outubro, a Jornada Feminista do Território do Sisal (Em Macha por 
Desenvolvimento Sustentável, Democracia e Direito), no auditório da sua sede, no município 

de Valente. A técnica Ádila da Mata do Movimento de Organização Comunitária – MOC, pelo 
Programa de Gênero (PGEN) participou do encontro. “A Jornada Feminista foi um espaço de 

luta e resistência das mulheres, sobretudo de incidência sociopolítica, dando oportunidade de 
trocarem experiências e vivências, que permite a desconstrução e construção de novas 

possibilidades de vida e de escolhas, na busca pela igualdade e equidade de gênero”, frisou 
Ádila. Durante os dois dias as participantes trilham entre: seminário, palestra e diálogo, para 

aprofundar o debate sobre as políticas públicas para as mulheres rurais, construindo um 
espaço de reflexão para os processos de resistência, na busca pela garantia de mais direito, 

igualdade e autonomia para as mulheres, em especial para as do campo. Fortalecendo e 
ampliando a organização, mobilização e formação sindical e feminista das mulheres 

trabalhadoras rurais do território do Sisal.  

 
ECONOMIA SOLIDÁRIA 

MOC participou de Plenária Territorial do Nordeste II em Cicero Dantas  
Aconteceu no dia 06 de outubro, na sede da Associação Regional de Convivência Apropriada ao 

Semiárido - ARCAS, no município de Cicero Dantas, uma Plenária Territorial do Nordeste II, 
com ênfase em Politicas Públicas e Economia Solidária no Território Semiárido Nordeste II, que 

acontece dentro do II Seminário Territorial do BAHIA PRODUTIVA com a realização da ARCAS, 
Associação da Escola Comunitária Família Agrícola da Região de Cicero Dantas - AECFARCIDA, 

Cooperativa de Consultoria, Obras e Serviços de Apoio ao Desenvolvimento Rural Sustentável - 
COOPSER e a PASTORAL RURAL. A Plenária teve como o objetivo discutir os eixos de propostas 

da Plenária Estadual da Economia Solidária, construir e aprovar a Carta Política da Economia 
Solidária do Território, além de eleger representantes para participar da Plenária Estadual. O 

Movimento de Organização Comunitária – MOC participou através da representação da 
Coordenadora Pedagógica Vandalva Oliveira e da técnica Nayanna Reis do Programa de 

Fortalecimento de Empreendimentos Econômicos Solidários – PFEES. Leia a matéria completa 

no site do MOC. 
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DIREITOS 
Oficina sobre a importância da Educação e dos Esportes Cooperativos na Formação 

de Crianças e Adolescentes aconteceu em Retirolândia 
Aconteceu no dia 04 de outubro, na Secretaria de Assistência Social, em Retirolândia, a 

segunda Oficina com Detentores de Direitos e Obrigações do Sistema de Garantia de Direitos 
sobre a importância da Educação e dos Esportes Cooperativos na Formação de Crianças e 

Adolescentes. Que faz parte do projeto desenvolvido pelo Movimento de Organização 
Comunitária – MOC em parceria com a UNESCO - Criança Esperança. A Oficina contribui na 

formação da Rede Municipal de Defesa dos Direitos de Criança e Adolescente para construção 
do Plano Decenal de Direitos de Criança e Adolescente, conforme Resolução 171 de dezembro 

2014, do Conselho Nacional de Direitos da Criança e Adolescente (CONANDA).  Leia a matéria 
completa no site do MOC. 

 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Retirolândia realizou Audiência Pública para constituição e articulação da Rede 
SGDCA  

O município de Retirolândia realizou no dia 04 de outubro, uma Audiência Pública para 

constituição e articulação da Rede do Sistema de Garantias dos Direitos da Criança e 
Adolescente (SGDCA). No município também aconteceu duas oficinas com os Detentores de 

Direitos e Obrigações do SGDCA do projeto Esportes Cooperativos: Inclusão Social, Construção 
de Saberes e Cidadania no Semiárido, executado pelo Movimento de Organização Comunitária 

- MOC em parceria com a UNESCO-Criança Esperança. Através do empenho de mobilização da 
Secretária de Assistência Social Nayara Cunha, sua equipe e Conselhos de Direitos, a 

Audiência contou com a participação de mais de 60 pessoas, com presença de Vereadores, 
Secretários/as e integrantes da rede de direitos, conselhos, escolas, sindicatos, Movimento da 

Mulher Trabalhadora Rural - MMTR, profissionais que atuam na defesa e proteção e população 

local. Leia matéria completa no site do MOC. 
  
PROJETO CISTERNAS NAS ESCOLAS  

II Módulo de oficina sobre Educação do Campo Contextualizada aconteceu em Pé de 
Serra  

Nos dias 09 e 10 de outubro, mais uma etapa de oficina sobre Educação do Campo 
Contextualizada foi realizada com êxito, concluindo assim o II Módulo do Projeto Cisternas nas 

Escolas, no município de Pé de Serra, que contemplou também o município de Serra Preta 
nessa atividade formativa, contando com a participação de professores e professoras das 

escolas do campo onde serão construídas as cisternas. O encontro trouxe o aprofundamento 
do debate sobre gênero, raça e etnia a partir da educação não sexista e não discriminatória, 

sendo facilitada pela técnica do Programa de Educação do Campo Contextualizada (PECONTE) 

do Movimento de Organização Comunitária - MOC Ana Paula Duarte. Leia matéria completa no 
site do MOC. 

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

 
 

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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