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HOMENAGEM  

Diretor do MOC recebeu Comenda Maria Quitéria em Feira de Santana  
“Alegre, sem vaidade e agradecido aos familiares e amigos que sempre incentivaram a trilhar o 

caminho do servir à comunidade e contribuir na construção da cultura da cooperação. Envolto 
por esses sentimentos, ao ser agraciado pelo Poder Legislativo feirense com a Comenda Maria 

Quitéria, percebo que, ao lado dos incontáveis amigos, trilhei o caminho certo ao abraçar 
causas sociais, independente do campo. Quer seja atuando em entidades caritativas e 

filantrópicas, na vida pública, na política partidária, no cooperativismo de trabalho médico e de 
crédito, na atividade de ensino ou no exercício da medicina”, abordou João Batista. Assim, o 

Movimento de Organização Comunitária (MOC) parabeniza o renomado médico urologista e 

Professor da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) João Batista de Cerqueira, que 
faz parte do quadro atual da Diretoria da instituição, pelo recebimento da Comenda Maria 

Quitéria, em Sessão Solene na Câmara Municipal de Feira de Santana, na noite da quinta-feira, 
26 de abril, com autoria do Projeto de Decreto Legislativo de nº 077/2017 do vereador Luiz 

Augusto de Jesus (Lulinha - DEM). O homenageado João Batista tem 64 anos, sendo 39 
dedicados à atuação profissional da Medicina, nasceu em Nova Soure, mas reside em Feira de 

Santana, onde dedica seu trabalho com amor e humanismo, dando sua contribuição em 
diversas áreas para a população feirense, como: o corporativismo do trabalho, no setor 

educacional, nos setores públicos, no qual foi vereador em duas oportunidades e secretário de 
Saúde do município, além de ter ocupado outras funções, sempre desenvolvendo suas 

atividades com ética, profissionalismo e excelência para a população da cidade de Feira de 
Santana. Leia matéria completa no site do MOC. 

 
 

ENCONTRO DE SENSIBILIZAÇÃO  

Encontro de Sensibilização do Projeto Baú de Leitura reúne leitura lúdica, prazerosa 
e contextualizada 

O Movimento de Organização Comunitária(MOC), através do Programa de Educação 
Contextualizada do Campo (Peconte), realizou entre os dias 26 e 27 de abril, na Pousada 

Central, em Feira de Santana, um encontro de sensibilização – intercâmbios do Projeto Baú de 
Leitura. O evento contou com a participação de coordenadores/as pedagógicos/as, 

educadores/as e diretoras/es de escolas ,com o objetivo de sensibilizá-los para a leitura lúdica, 
prazerosa e contextualizada visando desenvolver e melhorar a aprendizagem significativa das 

crianças e adolescentes e construindo o gosto duradouro pela leitura . Essa formação debateu 
temas como a literatura infanto juvenil, interpretação, contextualização, concepção de leitura 

com letramento e temáticas relacionadas à Educação do Campo. A metodologia utilizada no 
evento foi a participativa, oportunizando expressão, com trabalhos em grupos, leituras, 

dinâmicas e exposições de atividades lúdicas . Leia matéria completa no site do MOC.  
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COMEMORAÇÃO  
MOC participou de comemoração da Associação de Mucambinho em Santaluz 

Uma trajetória de luta, coragem, resistência e insistência traduziu a comemoração dos 26 anos 
da Associação dos Pequenos Produtores da Comunidade de Mucambinho, no município de 

Santaluz, que com muita alegria os/as moradores/as e convidados/as festejaram essa forte e 
bonita caminhada, no último domingo, 29 de abril que se caracteriza pela união do 

Assentamento que tem 31 anos de história e existência, contando com 89 famílias. O 
Movimento de Organização Comunitária (MOC) esteve presente na celebração, por meio da 

técnica Cleonice Oliveira, pois acredita na organização comunitária que se movimenta em 
busca de acessar seus direitos e garantir uma vida mais digna e justa no contexto da 

Convivência com o Semiárido. O festejo contou ainda com a participação do grupo de produção 
Mulheres Artesãs de Mucambinho (MAM), do Centro de Apoio aos Interesses Comunitários 

(CEAIC), o vereador Arivan Cardoso (Vanvan do Mucambinho), a professora Maria das Graças, 
que se sente parte da comunidade, entre outros parceiros/as. E seguiu com relatos, 

depoimentos, cotação de causos, bem como apresentação da história do Assentamento em 
forma de teatro da para homenagear a Associação, por crianças e adolescentes, como também 

muita diversão e não poderia faltar o bolo para a festa. “As crianças e adolescentes, já 

compreendem a importância da Associação como espaço social e de mobilização das pessoas”, 
expressou Cleonice. Leia matéria completa no site do MOC. 

 
GÊNERO 

Mulheres se reúnem em oficina intermunicipal  
Mulheres, jovens e meninas participaram hoje, 25, da oficina intermunicipal sobre a relação de 

gênero e desigualdades, questão racial e a violação dos direitos das mulheres e meninas 
negras. O Programa de Gênero (PGEN) do Movimento de Organização Comunitária – MOC, 

realizou a atividade, através do Projeto Parceiros por um Sertão Justo em parceria com a 
ACTIONAID, no SINTRAF de Conceição do Coité. A atividade contou com a participação de 

mulheres dos município de Riachão do Jacuípe, Nova Fátima, Conceição do Coité, Retirolândia, 
Ichu, Serrinha, Teofilândia, Santaluz, Araci e Quijingue. A proposta da oficina foi para 

contribuir com a formação, engajamento político de meninas e mulheres jovens de modo que 
interfiram nos espaços de controle social das políticas públicas para as mulheres na região 

semiárida da Bahia. A coordenadora do PGEN, Selma Glória, reforça a importância da oficina 

para os espaços onde elas estão diariamente. “A gente tem a pretensão de que essa oficina 
possa contribuir para a afirmação das meninas, tanto da identidade quanto do ser mulher 

enquanto sujeito de direito na sociedade e que dessa forma elas também possam fazer 
intervenção nos espaços e municípios onde elas residem”. Leia matéria completa no site do 

MOC.  
 

MONITORAMENTO  
Monitoramento do projeto: Saberes e Fazeres no Semiárido foi realizado com a 

equipe MOC 
Foi realizado nos dias 24 e 25 de abril, um monitoramento das ações do projeto “Saberes e 

Fazeres no Semiárido: Direito a Alimentação Saudável e a Educação Contextualizada”, 
desenvolvido pelo Movimento de Organização Comunitária (MOC) em parceria com a 

instituição internacional Terre des Hommes Suisse (TDH), que trabalha na defesa e promoção 
dos direitos das crianças e adolescentes. A atividade contou com a presença da Coordenadora 

Nacional da TDH Luciana Pinto e de técnicas/o da equipe MOC, que acompanham o projeto nos 

municípios de atuação. O primeiro momento foi no município de Conceição do Coité, com uma 
conversa com representes do público, ao qual o projeto se direciona, que são as crianças e 

adolescentes, entre esses, mães, agricultoras, crianças, professoras, a Secretária de Educação 
Perpétua Sampaio, como ainda as técnicas do MOC Ana Paula Duarte e Marisa Cerqueira e o 

técnico Urias Rios, tratou sobre as dificuldades, os avanços e tudo mais que estar em volta da 
linha de ação do projeto, que visa contribuir e incentivar a importância de alimentação 

saudável no desenvolvimento dos alunos no ambiente escolar e consequentemente para a 
população, no contexto da convivência com o Semiárido. Leia matéria completa no site do 

MOC.  
 

 
 

http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2761/moc-participou-de-comemoracao-da-associacao-de-mucambinho-em-santaluz
http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2757/mulheres-se-reunem-em-oficina-intermunicipal
http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2757/mulheres-se-reunem-em-oficina-intermunicipal
http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2756/monitoramento-do-projeto-saberes-e-fazeres-no-semiarido-foi-realizado-com-a-equipe-moc
http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2756/monitoramento-do-projeto-saberes-e-fazeres-no-semiarido-foi-realizado-com-a-equipe-moc


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

#PorUmSertaoJusto 
 

 
AGENDE-SE  

 
06 de maio- Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Mulheres; 

07 de maio- Reunião com MMTR Regional e Alinhamento sobre ENA Estadual; 
07 de maio - Oficinas de Educomunicação com produção de peças de comunicação; 

09 de maio- Reunião para Requalificação do PTDS do território Portal do Sertão; 
10 a 11 de maio- Encontro Estadual de Agroecologia; 

12 de maio- Oficina sobre Autonomia Econômica das Mulheres; 
21 de maio- Oficinas de Educomunicação com produção de peças de comunicação; 

24 de maio  – Intercâmbio de crianças e adolescentes em Feira de Santana; 
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