
 Nº 571 :  31 de outubro de 2017 :  Feira de Santana-BA 
 

 

HOMENAGEM  

MOC recebeu mais uma homenagem pelos seus 50 anos de vida 
Na terça-feira, 24, o Movimento de Organização Comunitária - MOC recebeu mais uma 

homenagem pelos seus 50 anos de vida, no município de São Domingos através do 

requerimento do vereador Herbert Carneiro de Santana.Na oportunidade o vereador Herbert 

fez um breve relato da história do MOC falando de suas linhas de atuação e como a entidade 
contribuiu no fortalecimento e construção do município. Demais vereadores presente falaram 

da importância do MOC na vida das pessoas.Albertino Carneiro, fundador do MOC ressaltou 

como o MOC conseguiu superar desafios até os dias atuais e que "a participação de cada um 

presente é importante na construção do amanhã", completa. Algumas pessoas foram 
convidadas para darem seus depoimentos, onde ressaltam a influência do MOC com as ações 

do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), CAT (Conhecer Analisar e 

Transformar), Baú de Leitura, o processo de Comunicação Comunitária, Agricultura familiar e 

dentre outros. O MOC recebeu homenagens além da Câmara (em nome do vereador Herbert), 

do Sindicato e também de Elisângela Araújo.Leia matéria completa no site do MOC.  
 

 

AGRICULTURA FAMILIAR 

Oficina de Cardápios e Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar para o PNAE 
aconteceu em Serrinha                                               

Aconteceu nos dias 26 e 27 de outubro, a segunda Oficina de Cardápios e Aquisição de 

Alimentos da Agricultura Familiar para o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, a 

atividade foi realizada no Armazém da Agricultura Familiar, no município de Serrinha, através 
do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar - CECANE, Universidade Federal da 

Bahia – UFBA e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, contando com a 

participação de nutricionistas e entidades que representam a agricultura familiar. 

A nutricionista do Programa de Fortalecimento de Empreendimentos Econômicos Solidários 
(PFEES), do Movimento de Organização Comunitária - MOC Sara Geisa participou durante os 

dois dias e relatou como é importante aproximar o profissional de nutrição que executa o PNAE 

no município e o agricultor familiar que fornece para alimentação escolar. 

Segundo Sara o benefício dessa união da nutrição com a produção de alimentos dos 

agricultores/as familiares, garante mais qualidade para a merenda escolar, levando alimentos 
cada vez mais saudáveis para o espaço escolar. “Ambos buscam garantir a Segurança 

Alimentar e Nutricional através do Direito Humano à Alimentação Adequada”, completou a 

nutricionista. Leia matéria completa no site do MOC. 

 
EDUCAÇÃO  

Crianças colhem frutos da Educação do Campo Contextualizada em Valente 

Os frutos da Educação do Campo Contextualizada são inúmeros, que transformam cada dia 

mais a realidade de quem vive e convive em suas terras. Temos como exemplo a Escola 

Európio Ramos, da comunidade Boi Novo, no município de Valente, onde estão colhendo os 

resultados dessa educação diferenciada e de qualidade no campo, através da metodologia do 

Conhecer, Analisar e Transformar e Baú de Leitura (CAT/BAÚ).A produção colhida servirá para 

a própria alimentação escolar, garantindo além dessa Educação Contextualizada, o direito das 
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crianças terem uma alimentação saudável. O CAT-BAÚ é realizado pelo Movimento de 

Organização Comunitária – MOC, em parceria com Universidade Estadual de Feira de Santana 

- UEFS e as secretárias municipais, há 22 anos. Desenvolvido a partir da ficha pedagógica, que 

é elemento e instrumento para os professores/as mediar essa educação do campo 

diferenciada. Leia matéria completa no site do MOC. 

 
MULHERES 

Oficina de Precificação aconteceu para o grupo Mulheres Sonhadoras em Santaluz 

Os frutos da premiação do Consulado da Mulher, em sua 5ª edição, que premiou dois grupos 

do Semiárido Baiano, entre eles o Grupo Mulheres Sonhadoras, começaram a germinar, assim 
aconteceu nesse dia 25 de outubro uma Oficina de Precificação (Formação de Preços de 

Produtos) na comunidade de Rio do Peixe, no município de Santaluz. A atividade foi facilitada 

pela representante do Consulado da Mulher Samara Rocha e contou com apoio de Leane Souza 

técnica do Movimento e Organização Comunitária – MOC, através do Programa de 

Fortalecimento dos Empreendimentos Econômicos Solidários (PFEES).A oficina foi uma 
realização do Consulado de Mulher em parceria com Cooperativa Rede de Produtoras da Bahia 

(COOPEREDE), rede que é assessorada pelo MOC, que busca e incentiva a conquista de mais 

espaços para expandir os empreendimentos da economia solidária e da agricultura familiar, a 

exemplo desse prêmio que contemplou o grupo com eletrodomésticos e um recurso financeiro 
para melhorar a estrutura desse empreendimento, no qual já começou a ser utilizado com a 

ampliação do espaço onde o grupo trabalha. Segundo a técnica Leane através dessa oficina o 

grupo passou a ter uma visão mais ampla e clara sobre sua produção, podendo perceber a 

importância de trabalhar melhor as formas de comercializar e adquirir o lucro que a produção 
possibilita.Leia a matéria completa no site do MOC. 

 

ECONOMIA SOLIÁRIA  

Discentes do IF Baiano de Serrinha levam experiências do MOC para a V Mostra de 

Iniciação Científica (MIC) 
 

O Instituto Federal Baiano - IF Baiano do Campus Serrinha, na Bahia, está realizando nesses 

dias 24, 25 e 26 de outubro a V Mostra de Iniciação Científica (MIC) do IF Baiano, em paralelo 

acontece também o I Seminário de Pós-Graduação do IF Baiano, o I Seminário de Pesquisa, 
Extensão, Inovação e Cultura do Território do Sisal e o I Seminário de Iniciação em Extensão. 

Na oportunidade as discentes do curso da pós-graduação Inovação Social com ênfase na 

Agroecologia e Economia Solidária, que fazem parte do Movimento de Organização 

Comunitária – MOC levaram suas vivências e experiências da instituição para o espaço do MIC 
no IF Baiano, através da realização de oficinas. Assim, realizou-se no dia 25 a Oficina sobre 

boas práticas na alimentação, com o objetivo de contribuir na condução de uma alimentação 

saudável através dos gêneros alimentícios e instrumentos para a qualidade da produção, 

facilitada pela Nutricionista do MOC Antônia Laila Cunha Silva, teve ainda a Oficina Economia 
Feminista e Solidária visando contribuir para construção da conceituação da economia solidária 

e feminista no contexto do Semiárido Baiano, conduzida por Célia Santos Firmo (Coordenadora 

Geral do MOC) e Nayanna Reis Silva (técnica do MOC).Leia a matéria completa no site do 

MOC. 

 
 

 

 

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

 

31 de outubro - Reunião com BAHIATER, DIRETORA -Superintendente, Sra. Célia Watanabe; 

31 de outubro e 01 de novembro - Visita da Agência Desenvolvimento Solidário ADS - Com 
as Redes de Produção (PFEES) 

01 de novembro - Plenária sobre o Outubro Rosa – Feira de Santana; 

07 de novembro – Visita para construção do plano de ação da Campanha de  Enfrentamento 

a Violência contra as Mulheres –Riachão do Jacuípe; 
09 de novembro - Visita para construção do plano de ação da Campanha de  Enfrentamento 

a Violência contra as Mulheres – Serrinha. 


