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MOC 50 ANOS 

Celebração MOC 50 Anos de travessias pelo Semiárido Baiano  
Um longo caminho trilhado e muitos plantios semeados, germinando em inúmeras 

transformações de vidas em cada canto desse Semiárido Baiano, por onde o MOC passou. De 

1967 a 2017, o Movimento de Organização Comunitária – MOC vem desbravando municípios 

desde o Portal do Sertão, Território do Sisal até a Bacia do Jacuípe, na busca por mais direitos 
e vidas com qualidades no Semiárido Baiano. Após ter percorridos muitas terras que fez e faz 

parte de sua história, para comemorar com o seu povo através da Caravana Itinerante MOC 50 

Anos, por um Sertão Justo, o MOC comemorou seu marco histórico de cinco décadas em uma 

culminância celebrativa nos dias 17 e 18 de outubro, no auditório central da Universidade 
Estadual de Feira de Santana (UEFS), em Feira de Santana, cidade onde se deu os primeiros 

passos para construção desse cinquentenário. Celebrando sua rica colheita de flores e frutos, 

de práticas e experiências, assim como de conquistas e direitos garantidos, na luta por um 

Sertão justo, por um Semiárido com gente e vida com qualidade. Leia matéria completa no site do 
MOC.  
 

ECONOMIA SOLIDÁRIA E AGRICULTURA FAMILIAR 

“Feira de Saberes, Sabores e Fazeres por um Sertão Justo” foi realizada na 
Celebração do MOC 50 Anos em Feira de Santana                                                  

O Hangar da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS ficou repleto de cores, alegrias 

e encantos com a “Feira de Saberes, Sabores e Fazeres por um Sertão Justo”, que levou para 

aquele espaço os produtos da agricultura familiar e economia solidária que foram expostos e 
comercializados pelos agricultores/as, produtores/as e empreendedores/as dos diversos 

municípios do Território do Sisal, Portal do Sertão e Bacia do Jacuípe. Essa Feira aconteceu nos 

dias 17 e 18 de outubro e fez parte da celebração comemorativa do Movimento de 

Organização Comunitária – MOC que nesse ano de 2017 completa 50 anos de história, lutas e 
conquistas no Semiárido Baiano. Na Feira encontravam-se diversos produtos artesanais e 

agroecológicos, sem perder de vista a diversidade e riqueza cultural, envolvendo o público e os 

sujeitos que dão sentido ao trabalho e missão do MOC, como agricultores/as familiares, 

mulheres, jovens, crianças, comunicadores/as, educadores/as e técnicos/as. Com uma 

movimentação e participação de um público médio de seiscentas pessoas, a Feira contou com 
o apoio da instituição internacional Actionaid, da Companhia de Desenvolvimento e Ação 

Regional – CAR/SDR/Governo da Bahia, do Banco do Nordeste/Governo Federal e da 

Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS. Leia matéria completa no site do MOC. 

 
EDUCAÇÃO  

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

site do MOC. 

 

HOMENAGEM  
MOC recebeu homenagem em Audiência Pública na Câmera Municipal de Serrinha 

O município de Serrinha faz parte da história de 50 anos do Movimento de Organização 

Comunitária - MOC por um Sertão Justo, terra onde muitas ações foram realizadas com lutas 

em busca de mais acesso as políticas públicas como direito para as famílias do campo. Assim a 
Câmera Municipal de Vereadores local, homenageou essa trajetória de cinquentenário do MOC, 

relembrando sua importância para aquele município, através de uma Audiência Pública, na 

manhã do dia 11 de outubro. Segundo Ana Glécia representante do MOC nessa Audiência, o 

município de Serrinha ao longo desses 50 anos, atuou em diversas frentes e ações de lutas e 
labutas para conquistar mais direitos e qualidade de vida para homens, mulheres, crianças e 

adolescentes do campo, tendo a colaboração de muitas organizações locais, que ajudaram a 

construir essa história do MOC. Leia matéria completa no site do MOC.  

 

ECONOMIA SOLIDÁRIA 
MOC participou de Audiência Pública sobre Economia Solidária em Feira de Santana 

A Câmera Municipal de Feira de Santana realizou na manhã dessa quinta-feira, 19 de outubro, 

uma Audiência Pública sobre Economia Solidária, proposta pelo vereador Edil Cadmiel Pereira 

(PSC), na qual também atendeu ao oficio da Comissão de Obras, Urbanismo, Infraestrutura 
Municipal, Agricultura e Meio Ambiente. Cadmiel Pereira abordou sobre a legislação municipal 

que institui a Semana Municipal de Economia Solidária (Lei nº 3.681) e a Semana Municipal da 

Agricultura Familiar (Lei nº 3.682). com o objetivo de potencializar, fomentar e difundir os 

empreendimentos da Economia Solidária de Feira de Santana. “Que o município de Feira possa 
abrir cada vez mais as portas para a Economia Solidária e que o Governo do Estado possa 

investir mais no fomento da agricultura familiar e solidária”, destacou Cadmiel. Leia a matéria 

completa no site do MOC. 

 
MULHERES 

Grupos de mulheres participam de Curso para Produção de Geleia no município de 

Araci 

Aconteceu nos dias 20 e 21 de outubro, no município de Araci, um Curso de Produção de 

Geleia de sabores das frutas da época, como maracujá, umbu e acerola, que ao mesmo tempo 
será uma produção coletiva para fornecimento da merenda escolar através do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A atividade contou com a participação de 10 grupos 

de mulheres das comunidades de Rufino, Campo Grande, Roça de Dentro, Perpétua, João 

Vieira e Várzea da Pedra do município de Araci, que fazem parte da Cooperativa Rede de 
Produtoras da Bahia – COOPEREDE, que está realizando esse curso em parceria com 

Movimento de Organização Comunitária - MOC, Associação dos Agricultores Familiares do 

Município de Araci - APAEB de Araci e Secretaria de Agricultura local. Essa é mais uma rica 

possibilidade de empoderamento das mulheres que vive no campo, para garantir sua renda, 
autonomia e liberdade, conquistando assim mais espaço e valorização do seu trabalho.  

 

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

#PorUmSertaoJusto  
 
   
AGENDE-SE 

 

24 de outubro – Sessão Especial em Homenagem ao MOC 50 Anos – São Domingos 
24 e 25 de outubro – Seminário Estadual de Mercados Institucionais (PAA/PNAE); 

25 e 26 de outubro - Formação Educação Contextualizada - Cisternas nas Escolas 

26 e 27 de outubro - Reunião Descentralizada do CECA 

30 de outubro – Palestra: MOC 50 Anos: Reinventando um Brasil de Baixo pra Cima. Por um 
Sertão Justo – 19h, Auditório da Faculdade Católica - Feira de Santana 
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