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ENCONTRO 

MOC vivenciou saberes e sabores no Encontro de Agricultores/as Experimentadores 
em Jacobina  

Durante três dias de cantos e encantos, alegrias e aconchegos, além de muitas partilhas de 
saberes e sabores, que a Cooperativa de Trabalho e Assistência à Agricultura Familiar 

Sustentável do Piemonte (COFASPI) realizou o seu 6º Encontro de Agricultores e Agricultoras 
Experimentadores/as, no município de Jacobina, na Bahia. O encontro acolheu agricultores/as, 

técnicos/as, estudantes, educadores/as, comunicadores/as, representantes de entidades 
parceiras e poder público, vindo de diversos territórios e municípios do Semiárido Baiano, para 

juntos celebrar as conquistas de um Semiárido rico em possibilidades e reafirmar "nenhum 
direito a menos" diante da atual conjuntura política que vem roubando e negando direitos de 

acesso as políticas púbicas ao povo.Em torno do tema: “Convivência com o Semiárido, 

Agroecologia e Agricultura Familiar”, que se construiu o encontro, entre os dias 06 a 08 de 
dezembro, dando inicio com a mesa institucional de parceiros, que contribuem para a 

construção da história da COFASPI, sendo assim, esteve presente Jerônimo Rodrigues 
(Secretário de Desenvolvimento Rural da Bahia), Agnaldo Rocha (Articulação Semiárido 

Brasileiro/ Bahia), Elisângela Araújo (Fórum Baiano da Agricultura Familiar/ CUT), Vandalva 
Oliveira (Coordenadora Pedagógica do MOC), Caio Tatamiya (ASAMIL), Olivia Santana 

(Secretaria Estadual da Mulher), Robson Aglayton (Sertão Sustentável) Leonardo Lino 
(Presidente da COFASPI,  entre outras figuras importantes na disseminação das ações da 

Cooperativa. Leia matéria completa no site do MOC 
 

JORNADA AVALIATIVA  
MOC realiza Jornada Avaliativa das Ações de Educação do Campo 

No período de 06 a 08 de dezembro, o MOC realizou em Feira de Santana, uma Jornada 
Avaliativa das Ações de Educação do Campo Contextualizada, desenvolvidas através dos 

Projetos: CAT – Conhecer, Analisar e Transformar a realidade do campo e Baú de Leitura 

através do Movimento de Organização Comunitária (MOC). Em vários momentos e espaços, 
foram realizados Encontros com as Coordenações do CAT e Baú, Formação com 

Professores/as, Seminários com representantes da sociedade civil organizada e oficinas com 
direções de escolas do campo.Um dos destaques da Jornada Avaliativa, entre outros, foram: 

construção do Marco Conceitual do CAT, o que é o Conhecer, o que é o Analisar e o que é o 
Transformar? Remetendo o que conheceram, o que analisaram e o que transformaram com as 

ações de Educação do Campo em 2017. Trouxeram em painéis, portfolio, produção de um 
vídeo com entrevistas e construção de Jornal Mural, trabalhando elementos de 

Educomunicação. Leia matéria completa no site do MOC 
 

MULHERES  
Rede de Mulheres de Ichu se reuniu para avaliar as ações de enfrentamento à 

violência de Gênero 
Agricultores e agricultoras do município de Serra Preta, na Bahia, mais precisamente da 

comunidade de Cazuzão, saíram de suas propriedades nos dias 27 e 28 de novembro, para 

beber de novas fontes de experiências e vivências através do intercâmbio realizado na 
comunidade de Ernesto Gomes do município de Ipirá. A atividade faz parte da Chamada 

Pública de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) executado pela parceria do Movimento 

http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2673/moc-vivenciou-saberes-e-sabores-no-encontro-de-agricultores-as-experimentadores-em-jacobina
http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2674/moc-realiza-jornada-avaliativa-das-acoes-de-educacao-do-campo


de Organização Comunitária - MOC e Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR/BAHIATER. 
Sendo acompanhando pelo técnico Clécio Lima do Programa Água, Produção de Alimentos e 

Agroecologia - PAPAA do MOC. Leia matéria completa no site do MOC 
 

COMUNICAÇÃO 
Jovens da comunidade de Jitaí participaram de Oficina de Produção Radiofônica 

Nessa terça-feira, 11 de dezembro, Jovens da comunidade de Jitaí participaram de Oficina de 
Produção Radiofônica para ampliarem seus conhecimentos nesse meio de comunicação. A 

atividade faz parte do projeto Ci’rAndando pelos Direitos desenvolvido pelo Movimento de 
Organização Comunitária - MOC através do Programa de Comunicação (PCOM) em parceria 

com instituição internacional KnH.Na comunidade, que já tem a Rádio Poste, os/as 
adolescentes tiveram a oportunidades de aumentar os aprendizados em volta de como 

produzir programas de rádio das mais variadas maneiras, incluindo informações, esporte, 
música, humor, cultura, culinária, atualidade entre outros elementos importante nesse veiculo 

de comunicação, que fortalece as ações local. Noções de como fazer e como será os 
programas, além de cada item necessário para compor a programação radiofônica também foi 

trabalhado na teoria e na prática, permitindo a produção de conhecimentos sobre um meio que 

leva Comunicação como um Direito para a comunidade. 
   

INTERCÂMBIO 
Intercâmbio de Crianças e Adolescentes para trocas de saberes sobre direto à 

Comunicação aconteceu no Maracujá 
Intercâmbio de troca de Saberes em Práticas Esportivas, Cooperativas e Educomunicação: 

como Inclusão, Cidadania e Desenvolvimento da Solidariedade Humana, entre crianças e 
adolescentes da comunidade de Jitaí, município de Retirolândia e Mucambinho do Município de 

Santaluz, aconteceu na comunidade do Maracujá de Conceição do Coité. A atividade faz parte 
do projeto: Esportes Cooperativos: Inclusão Social, Construção de Saberes e Cidadania no 

Semiárido, executado pelo Movimento de Organização Comunitária - MOC em parceria com 
Unesco - Criança Esperança. O encontro seguiu com o objetivo de trocar saberes e 

conhecimentos sobre as práticas e atividades realizadas pelas crianças e adolescentes em suas 
comunidades, entre a programação, apresentou-se o funcionamento da Rádio Poste, que foi 

implantada em ambas comunidades, com intuito de fortalecer essas comunidades no processo 

de fazer comunicação. Desse viés relatou ainda sobre os direitos, focando a comunicação como 
princípio fundamental na Constituição Brasileiro. 

Leia matéria completa no site do MOC 
 

 
 

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

#PorUmSertaoJusto  
 

 
 

AGENDE-SE 

 
13 de dezembro- Audiência Pública de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres- 

Valente ; 
14 de dezembro-  Atividade de Avaliação das Ações 2017- Araci e Serrinha ;  

14 de dezembro - Produção de Mídias – Mucambinho/Santaluz; 
14 de dezembro - Atividade da Campanha O PROBLEMA TAMBÉM É MEU! Passeata e 

Seminário -  Araci; 
15 de dezembro -Feira de Artesanato – Estande de Exposição sobre a Campanha de 

Enfrentamento a Violência contra as Mulheres- Teofilândia ; 
15 de dezembro- Atividade de Avaliação das Ações 2017- Nova Fátima; 

15 de dezembro - Produção de Mídias – Jitaí /Retirolândia;  
18 de dezembro - Produção de Mídias – Maracujá/ C.do Coité; 

http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2675/rede-de-mulheres-de-ichu-se-reuniu-para-avaliar-as-acoes-de-enfrentamento-a-violencia-de-genero
http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2676/intercambio-de-criancas-e-adolescentes-para-trocas-de-saberes-sobre-direto-a-comunicacao-aconteceu-no-maracuja-
http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2676/intercambio-de-criancas-e-adolescentes-para-trocas-de-saberes-sobre-direto-a-comunicacao-aconteceu-no-maracuja-
https://u4949693.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=OfSf7b9c7p2NGK1l5eDioR-2FdDQu3iay4fc4-2FcAiKhE1pC-2FxHRfc48dnBhRzVILubXI1K9gt5YsfL18fy4Beo6X8xf6vcfnk6BHXD-2B-2BVkoApKVCSG5nyN4HHkSbYMCquy01XuWnZ-2BZHhPe8-2F-2BhCMQIQ-3D-3D_NjDeCmLahI4vMvFFTfA4UwSbINyNOeDOtJw3jWG9mDaULiF4kYCDTxylSgaL5M56HuW7RhyrIRSqI4kQkwU2YfzxTupxOl1cyXo0pJKuyQHNfW51djk9lt3NKEt94y9JNzK1b2bQ6-2FwwBHfx5dsnx5C3zO4cnUeWHcHTSk1VJpCFx1StgPDMaC-2B5rLIk2RrI4LI7ZmDqedW8wCSmr8kmj-2BQ5vGJRhMTiuSYLATq-2BiiQ-3D
https://u4949693.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=b-2FjV-2BYGgWTFtbrUlElbgGGOpAtcD1K7Iy50AcHZEKgiYEVLv7-2BJiNlbjpux6cq2yvGZ-2BCqApts51a-2BI6koA6TgKSTo-2BIToO-2FVuty03BJ2v83SWMgtFvBJ2Gag8rwNtIhDuDyacH2u4XXO0TrKrAcFabq1Iuw-2BijtXNxatU8tXyC44yk1sWUTh-2B3jdsxCkiDujjI1qnZpsFrcbQNNOpKFBd0cxlDbeAtXkSQ5ZVIHFg1JH3DhLNQFtA5GaL9hwHUnmWqe1oGp7qMKkD5jjTYqBA-3D-3D_NjDeCmLahI4vMvFFTfA4UwSbINyNOeDOtJw3jWG9mDaULiF4kYCDTxylSgaL5M56kZvmliaG37-2BbT335hdnn1K7-2BI3NR5do8tEh5fsDYaOayblH0y0h7FlxE3lJNHHelfBT4qlZAehbuXLroUGqPcmaaWGtchhJc6nxvzCiHt5FsjZqCvSRfJD3-2F6iR8jLdMkgifkXhHs8-2FOzWGJEpToOlxJELep3a55n3ug0L42g8k-3D


18 de dezembro - Intercâmbio de troca de Experiências/ Valente. 
18 de dezembro-  Assembleia MMTR- Serrinha ; 

18 de dezembro- Assembleia MMTR /  Encontro de Parceiros ActionAid- Serrinha ; 
18 de dezembro- Encontro de Parceiros ActionAid- Conceição do Coité; 

21 de dezembro-  Homenagem Comenda 2 de Julho Naidson-Salvador – ALBA; 


