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CRIANÇAS E ADOLESCENTES   

Oficina reforça vínculo de crianças e adolescentes com a rádio poste da comunidade 

A rádio poste da comunidade quilombola Maracujá, em Conceição do Coité, no território do 
sisal da Bahia, instalada na Escola Municipal Emério Resedá, teve mais um incentivo para que 

os/as moradores/as participem da gestão e produção dos conteúdos divulgados na 

comunidade em alto-falantes: uma oficina de rádio com adolescentes da comunidade e 

crianças da própria escola, no início de março passado. Veja aqui uma rápida entrevista que 
Jonas, um dos participantes da oficina, gravou com Valdívia por iniciativa deles.  Em novembro 

de 2017, a comunidade Maracujá conquistou a rádio poste por meio do projeto “Esportes 

Cooperativos: Inclusão Social, Construção de Saberes e Cidadania no Semiárido” do 

Movimento de Organizações Comunitárias (MOC) com apoio da Unesco/Criança Esperança. 

Jovens monitoras deste projeto nos municípios de Santaluz e Retirolândia, vizinhos a 
Conceição do Coité, também participaram da oficina. “A rádio poste é uma tecnologia social de 

comunicação comunitária que gera um processo de mobilização e inclusão das pessoas na 

comunidade. Ela rompe com o modelo de comunicação autoritária onde as pessoas são 

meramente receptoras das informações e adota um padrão democrático e participativo de 
produzir a comunicação, na qual as pessoas comunicam, se comunicam e são comunicadas. 

Leia matéria completa no site do MOC. 

 

 
ECONOMIA SOLIDÁRIA 

Reunião do Conselho Estadual de Economia Solidária aconteceu em Salvador 

Aconteceu no dia 02 de maio, na Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – 

(SETRE), em Salvador, uma reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Economia 
Solidária (CEES), que teve como pauta, a organização da Conferência Estadual Extraordinária 

de Economia Solidária 2018.  O Movimento de Organização Comunitária (MOC) esteve 

presente através de Gisleide Carneiro (Coordenadora do Programa de Fortalecimento de 

Empreendimentos Econômicos Solidários – PFEES/MOC), que representa a entidade como 

Conselheira, contando ainda com a participação de Eleineide Carneiro (Presidente da Arco 
Sertão Central), Leane Souza (Coordenadora de Formação da Cooperativa Rede Produtora da 

Bahia - COOPEREDE) e Lareane Santos (Cooperativa de Consultoria Pesquisa e Serviços de 

Apoio ao Desenvolvimento Rural Sustentável – COOPESER), além de outros/as 

Conselheiros/as. Em um momento, que tem um cenário político brasileiro desfavorável com as 
conquistas e garantias de direitos do povo, se torna urgente um amplo debate entre as 

instituições para encontrar respostas e soluções que fortaleçam essa luta e busca por direitos, 

sendo relevante o incentivo de estratégias que estimulem o controle e a participação social, 

agindo no sentido de restabelecer o Estado democrático.  
 

 

 

 

 
 

http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2764/oficina-reforca-vinculo-de-criancas-e-adolescentes-com-a-radio-poste-da-comunidade
http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2764/oficina-reforca-vinculo-de-criancas-e-adolescentes-com-a-radio-poste-da-comunidade


SESSÃO 

MOC participou de Sessão pela Democracia e criação da Frente Popular do Território 

Bacia do Jacuípe 

Aconteceu no dia 04 de maio, na Câmera Municipal de Serra Preta, uma Sessão Especial do 
Território da Bacia do Jacuípe pela Democracia e criação da Frente Popular do território, a 

Sessão foi promovida pelo Vereador Eliude Miranda.  A Sessão contou com a participação de 

importantes lideranças do território, como: o presidente do CODTER e secretário de Agricultura 

de Serra Preta Hélio, a deputada estadual Neuza Cadore, secretário de saúde do município de 
Serra Preta Sergio Moreira, Arno Santana ex. vereador e presidente do STTR de Ipirá. 

Estiveram presentes ainda técnicos de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) do 

Movimento de Organização Comunitária (MOC) Mateus Jonnei, Clécio Lima, Jailma Aragão e 

Adriano Lisboa, técnicos da FATRES, diretoras do STTR Milena Buruaem, Sara Margarene, 
Cristiane Reis, de Serra Preta e lideranças comunitárias. A Sessão teve como objetivo dialogar 

com lideranças do território para a criação da frente popular. 

 

 

ENCONTRO ESTADUAL DE AGROECOLOGIA 
[IV ENA] Com o lema Agroecologia e Democracia Unindo Campo e Cidade 

[Com o lema Agroecologia e Democracia Unindo Campo e Cidade, a Bahia realiza nos dias 9 e 

10 de maio, o II Encontro Estadual de Agroecologia, que reunirá 130 representantes dos 

territórios baianos e 20 movimentos sociais convidados. O objetivo é refletir sobre as vivências 
da Agroecologia nos territórios, com seus anúncios e denúncias, além de preparar o grupo de 

participantes baianos que irá ao IV Encontro Nacional de Agroecologia (ENA), entre 31 de maio 

a 03 de junho, em Belo Horizonte-MG. O processo preparatório no Estado teve início em 

janeiro deste ano e contou com a realização de sete encontros interterritoriais, que 
mobilizaram cerca de 500 pessoas, entre agricultores(as) familiares, povos e comunidades 

tradicionais, assentados(as) da reforma agrária e coletivos da agricultura urbana, além de 

comunicadores populares, assessores técnicos, pesquisadores/as, movimentos sociais, 

articulações, fóruns, redes e pastorais, diretamente envolvidos na construção da agroecologia. 
O evento está sendo organizado pela Articulação de Agroecologia na Bahia (AABA) e 

Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA Bahia), com apoio do Fórum Baiano da Agricultura 

Familiar (FBAF), Coordenadora Ecumênica de Serviço (CESE), Terre des Hommes Suisse (TDH) 

e Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), órgão da Secretaria de 

Desenvolvimento Rural/Governo da Bahia. 
 

EDUCOMUNICAÇÃO   

Crianças e adolescentes participam de oficina de educomunicação 

Cerca de vinte e seis crianças e adolescentes, acompanhadas/os pelo projeto Parceiros por Um 
Sertão Justo, desenvolvido pelo Programa de Comunicação do MOC, participaram hoje, 07, na 

comunidade de Nova Esperança, município de Ichu, de mais uma formação do eixo de 

Educomunicação. A atividade falou sobre comunicação que possibilitou as/os participantes 

compreender a concepção da comunicação como um direito e a representação das pessoas e 
comunidade na mídia. Diante da metodologia foi feito o carrossel para conceituar: o que eu 

sinto; o que eu vejo e o que eu ouço mediante o tema. Além de explanar como os meios de 

comunicação e o uso das redes sociais podem contribuir para democratizar a comunicação a 

partir de ações conjuntas de mobilização e participação social e popular. Foi criado junto com 

as crianças e adolescentes estratégias de comunicação para falar sobre os direitos e dá 
visibilidade das ações dos sujeitos e comunidade. O projeto tem o apoio da ACTIONAID que 

também luta constantemente pelo direitos de crianças e adolescentes.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



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

 

AGENDE-SE  
 

 

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; 

17 e 18 de maio  – Construção da ficha pedagógica;  

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