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RACISMO
Rede de Enfrentamento ao Racismo Institucional do Território do Sisal realizou
palestra e debate em Queimadas
A Rede de Enfrentamento ao Racismo Institucional do Território do Sisal em parceria com
Governo Vila Bela do Sertão através da Secretaria de Assistência Social realizou na terça-feira
(04) de setembro, no município de Queimadas, uma palestra sobre Racismo Institucional,
contando com as presenças representantes de comunidades, conselhos, entidades, associações,
representantes de religiões de matriz africana, profissionais da imprensa, da educação do
município, funcionários e sociedade civil em geral, um dia muito importante na História do
município com relação à luta contra o racismo institucional. A atividade seguiu o propósito de
mostrar à população em geral e trabalhadores/as, como o racismo caminha enraizado por todo
processo histórico do Brasil, e está presente na cultura e nas ações das instituições, enfatizando
ainda através de reflexões a necessidade de lutar e enfrentar esse mal que existe e insiste em
destruir vidas, sonhos e liberdades, ocultando os estereótipos que fazem parte da cultura
capitalista, homofóbica e preconceituosa da sociedade. E teve início com apresentação de
capoeira por parte das crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos sob o
comando de Mestre Ninja, após a execução do Hino do município. Leia matéria completa no site
do MOC.
AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA
Cores, aromas e sabores marcaram a 1ª Feira da Agricultura Familiar e Economia
Solidária de Nova Fátima
Cheiro verde, sabores adocicados e deliciosos, aromas incríveis, cores e texturas deslumbrantes,
tudo isso caracterizou uma diversidade diferenciada de produtos oriundos das mãos de
agricultores/as, produtores/as, empreendedores, ou seja, homens e mulheres que plantam a
diferença e colhe a riqueza de mais possibilidade dentro dos saberes, sabores e fazeres do
campo, na caminha de luta e resistência pela convivência com o Semiárido, que motivou a
realização da 1ª Feira da Agricultura Familiar e Economia Solidária de Nova Fátima, que
aconteceu na quinta-feira (07) de setembro. A Feira que despertou a atenção dos novafatimense e municípios vizinhos foi organizada pela Associação de Pequenos Produtores da
Comunidade de Alto Bonito de Manoel Grande e do Sindicato dos Trabalhadores/as Rurais de
Nova Fátima (SINTRAF), contando com a parceria do Movimento de Organização Comunitária
(MOC), Cooperativa Agroindustrial de Nova Fátima (COOPER Fátima), União Nacional das
Cooperativas da Agricultura Familiar e Econômica Solidária (UNICAFES), Centro Público de
Economia Solidária (CESOL), Sicoob Coopere, Banco do Nordeste (BNB) e Prefeitura municipal
através da Secretária de Agricultura Familiar. Leia matéria completa no site do MOC.

CONGRESSO
MOC participou do I Congresso Territorial da Juventude que aconteceu no dia do Grito
dos Excluídos em Cícero Dantas
O Movimento de Organização Comunitária (MOC) participou no dia (07) de setembro, dia
marcado pela Independência do Brasil, que acontece o Grito dos Excluídos, no Centro Diocesano,
em Cícero Dantas-BA, do I Congresso Territorial da Juventude, que destacou como tema
Cidadania e Políticas Públicas, através da Coordenadora Pedagógica Vandalva Oliveira e das
Jovens multiplicadoras Maria Ellen Silva e Fátima Araújo, que teve como proposito fortalecer a
ação cidadã juvenil no Território Semiárido Nordeste II. A atividade é uma ação do coletivo de
organizações da sociedade civil do Território Semiárido Nordeste II (Arcas De Cicero Dantas,
Aecfarcida Efa Cícero Dantas, Ecfarp Efa, PASTORAL Rastoral Rural Gabriela, COOPERACAJU,
Sindicato dos Trabalhadores/as Rurais de Euclides da Cunha e Novo Triunfo, COAPIS E NASPIRMÃ DE São José, que teve início com músicas, apresentações e muita alegria, na qual também
envolveu reflexões e discussões voltadas para a juventude, bem viver, assim como
democratização da mídia, feminismo, direito a terra, políticas públicas para juventude,
protagonismo juvenil, auto-organização, dentre outros. Á tarde caminhou com a palestra
“Retrospectiva Histórica: Avanços e desafios para a garantia de direitos”, contando com a
colaboração de Vandalva Oliveira (MOC), Fábio José (Educador) e Jocivaldo Anjos (Assessor
Temático de Juventude Rural/SDR). Um momento muito rico de partilha de conhecimento, além
de debates e depoimentos sobre esse contexto. Leia matéria completa no site do MOC.
RODA DE CONVERSA
MOC participou de Roda de Conversa com famílias da comunidade de Ipuaçu
Foi realizada na Associação Comunitária de Ipuaçu (ASCONI), em Feira de Santana, na tarde da
quarta-feira, 05 de setembro, uma roda de conversa entre a associação, a Ciranda das Mulheres
e o Movimento de Organização Comunitária (MOC), representado pela técnica Ana Paula Duarte
e a estagiária Ednalva Damásia do Programa de Educação do Campo Contextualizada
(PECONTE), com as famílias da comunidade. Participaram também da atividade a estudante de
Educação do Campo da UFRB, Mônica e a representante da Ciranda das Mulheres Heliene Lopes.
Essa atividade teve como tema o Associativismo: a importância da associação na construção e
implementação de ações e políticas públicas de transformação e melhoria de vidas na
comunidade. E tem como principal objetivo de dialogar com essas famílias, sobre assuntos
importantes para a comunidade, como Associativismo, Políticas Públicas e Organização
Comunitária. Foi um momento bastante rico, de trocas de experiências, ideias e possibilidades
de organizar e mobilizar toda a comunidade.
ENCONTRO
I Encontro de ATER do Território do Sisal aconteceu em Araci
O Movimento de Organização Comunitária (MOC) participou na terça-feira (04) de setembro, no
município de Araci, do I Encontro de ATER do Território do Sisal, com entidades, representantes
de Secretária Estadual e Secretárias Municipais do Território, que desenvolvem a Assistência
Técnica e Extensão Rural (ATER), tendo como temática: Avanços e Desafios na Implementação
da Política de ATER no Território Sisal. O encontro de ATER contou com a presença da
Coordenadora Geral do MOC Célia Firmo, os técnicos do MOC Francisco Carvalho e Marcelo, e
ainda com Lariane Santos representando a Cooperativa de Consultoria, Obras e Serviços de
Apoio ao Desenvolvimento Rural Sustentável (COOPSER) e a União Nacional das Cooperativas
da Agricultura Familiar e Econômica Solidária (UNICAFES), Elineide Carneiro representando a
Arco Sertão Central, Célia Watanabe, gestora da Superintendência Baiana de Assistência Técnica
e Extensão Rural (Bahiater), Zé Silva do Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do
Território Sisal (CONSISAL), e entre outros representantes.
A Coordenadora Geral do MOC Célia Firmo que também representou o Fórum Baiano da
Agricultura Familiar ressaltou a importância de fortalecer as ações de ATER. "É necessário
integrar as políticas públicas e sistematizar as ações que estão sendo desenvolvidas, para
mapear o que de fato temos no Território Sisal", frisou Célia.
Visite-nos nas redes sociais:

Facebook do MOC
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AGENDE-SE
11 e 12/09 -Formação com Professores - CAT/BAÚ -Pousada Central- Feira de Santana;
14 á 16/09- Feira da Agricultura Familiar e Economia Solidária-Retirolândia;
19/09- Seminário Educação do Campo- UEFS- Feira de Santana;
20/09- I Encontro dos Fóruns da Sociedade Civil - Feira de Santana;
20 e 21/09 – III Encontro de Coordenadores do CAT-Feira de Santana;

