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FEIRA 
Feira da Agricultura Família e Economia Solidária do Território Portal do Sertão foi 
realizada em sua 3ª edição em Feira de Santana 
Uma diversidade de aromas, sabores, cores e criatividades artesanais embelezaram e marcou 
a 3ª Feira da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Território Portal do Sertão, realizada 
nessa quinta-feira 25 de janeiro, na sede da Associação dos Pequenos Agricultores do 
Município de Feira de Santana – APAEB-FEIRA. Agricultores/as e empreendedores/as da região 
expuseram e comercializaram seus produtos, trazendo a riqueza da agroecologia e da 
economia solidária em suas produções, mostrando ainda, que mesmo no período de estiagem 
é possível produzir e conviver bem com o Semiárido. A referida Feira é uma realização da 
APAEB-Feira, que junto com parceiros que apoia essa ideia, como o Movimento de Organização 
Comunitária – MOC, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Feira de Santana – SINTRAF-
FEIRA, Consultoria Pesquisa e Serviços de Apoio ao Desenvolvimento Rural Sustentável – 
COOPESER, União de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado da 
Bahia - UNICAFES Bahia, BAHIATER e Governo Estado da Bahia através da Companhia e 
Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, entre outros, trabalham com ações de 
acompanhamento de diversos agricultores/as e empreendedores/as através de assistência 
técnica e assessorias, contribuindo assim, com o desenvolvimento sustentável da região 
semiárida e ainda, incentivando o protagonismo do homem e da mulher do campo. Leia 
matéria completa no site do MOC 
 
DIREITO 
Projeto Cirandando pelos Direitos avalia resultados de suas ações 
Projeto Cirandando pelos Direitos, desenvolvido pelo Movimento de Organização Comunitária – 
MOC em parceria com a Kinder Not Hilfe – (KNH), uma entidade alemã que desenvolve ações 
voltadas para o direito de crianças e adolescentes, realizou nesse dia 19 de janeiro, no 
município de Santaluz, um encontro local de monitoramento, avaliação e sistematização das 
ações do projeto com participação de crianças, adolescentes do projeto, as jovem 
multiplicadora e a técnica do Programa de Comunicação do MOC (PCOM) Cleonice Oliveira. A 
atividade aconteceu na comunidade de Rose e contou com a presença das comunidades de 
Miranda e Mucambinho, ambas de Santaluz. O objetivo principal do projeto é mobilizar as 
comunidades para lutarem pelos direitos das crianças e adolescentes, como também 
possibilitar que essas comunidades rurais tenham acesso à comunicação como direito, para 
essas crianças e adolescentes, repercutindo para suas famílias e todo ciclo comunitário, o qual 
contribuir com o desenvolvimento sustentável, a partir de um processo educacional 
contextualizado e participativo, com formações direcionadas ainda para a prática e técnica de 
conhecimentos, em produzir comunicação comunitária, protagonizando o sujeito para além de 
meros receptores, como as rádios postes, que garante a inclusão nesse contexto de sua 
realidade. Leia matéria completa no site do MOC 
 
 
COMUNICAÇÃO 
Oficina de Produção Radiofônica foi realizada na comunidade Quilombo do Maracujá 
O Programa de Comunicação do MOC (PCOM) realizou oficina de Produção Radiofônica na 
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comunidade Quilombo do Maracujá, no município de Conceição do Coité, com o objetivo de 
fortalecer as ações de educomunicacão na comunidade através da Rádio Poste. Essas ações 
estão ligadas ao projeto “Esportes Cooperativos: Inclusão Social, Construção de Saberes e 
Cidadania no Semiárido” desenvolvido pelo Movimento de Organização Comunitária - MOC com 
apoio da UNESCO / Criança Esperança. 
 
CONJUNTURA POLÍTICA 
MOC participou de Seminário sobre atual Conjuntura Política em Jacobina  
A Coordenadora Geral do Movimento de Organização Comunitária – MOC, Célia Firmo 
participou no dia 26 de janeiro, no município de Jacobina, do Seminário sobre a atual 
Conjuntura Política, realizado pela Cooperativa de Trabalho e Assistência à Agricultura Familiar 
Sustentável do Piemonte - COFASPI, o encontro contou ainda com a presença de Elisângela 
Araújo (CUT Brasil), Leonardo Carvalho (Presidente da COFASPI), Nara Lígia (Coordenadora de 
Projetos COFASPI), Robson Aglayton (Diretor Administrativo da COFASPI), vereadores locais, 
equipe técnica, entre outras figuras importantes nesse contexto. O Seminário teve como 
proposito, discutir e refletir sobre o papel importante dos movimentos sociais, além da força 
que ambos podem ter para barrarem as percas de direitos, que vem ocorrendo a todo 
instante. Na oportunidade, relataram ainda sobre todas as conquistas, que com muita luta 
garantiram para o Semiárido baiano, a exemplo da Lei regulamentada de Convivência com o 
Semiárido, que foi aprovada pelo Governo do Estado, ano passado. Outro fato pontuado foi a 
respeito do cooperativismo, que contribui e fortalece o protagonismo das comunidades, do 
homem e da mulher do campo, na luta por mais autonomia e liberdade para viver e conviver 
no Semiárido, produzindo e comercializado seu alimento, por meio da agricultura familiar e 
economia solidária.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visite-nos nas redes sociais: 
Facebook do MOC 
Site do MOC 
#2017MOC50anos 
#PorUmSertaoJusto  
 
 
 
AGENDE-SE 
 
30 de Janeiro - Seminário Educação do Campo Contextualizada – PECONTE, Serrolândia; 
06 a 08 de Janeiro – Planejamento, monitoramento e avaliação - Equipe MOC. 
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