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COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA 

SEMINÁRIO REGIONAL COM JOVENS E ADOLESCENTES SOBRE COMUNICAÇÃO 

COMUNITÁRIA 

“Nós precisamos comunicar e a partir do chão que a gente pisa”, esse foi o embalo reflexivo 
que permeou durante o Seminário Regional com Jovens e Adolescentes de Comunicação 

Comunitária, Mobilização Social e Incidência Política, junto com dinâmicas, cantoria, alegrias, 

sorrisos, partilhas de vivências e saberes, realizado pelo Programa de Comunicação (PCOM) do 

Movimento de Organização Comunitária (MOC), em parceria com Actionaid, através do Projeto 
Parceiros/as Por Um Sertão Justo, no SINTRAF de Conceição do Coité, na segunda-feira (03) 

de dezembro. O Seminário teve início com dinâmica de acolhida e apresentação dos municípios 

presentes, entre eles: Araci, Conceição do Coité, Ichu, Quijingue, Serrinha, Nova Fátima e 

Riachão do Jacuípe, como ainda Retirolândia e Santaluz, seguindo sobre as belíssimas e 

calorosas reflexões de Agnaldo Rocha (ASA/BA-FATRES) e Kivia Carneiro (PCOM/MOC) envolta 
do contexto da temática provocada e agraciada por essa atividade, caminhando acerca de uma 

comunicação que transforma, que mobiliza e contribuem no desenvolvimento comunitária, no 

reconhecimento e valorização da cultura e identidade local, essa que caminha na controvérsia 

de uma comunicação que exclui, que dita regras, modismos e consumismos, além de 
apresentar o Semiárido com misérias e mazelas. Então fincou-se a provocação de qual 

comunicação é feita no dia a dia das ações enquanto movimento e comunidade. Leia matéria 

completa no site do MOC. 

 
  

MULHERES 

MOC REALIZOU SEMINÁRIO TERRITORIAL SOBRE MULHERES, ATER E 

AGROECOLOGIA: SABERES E FAZERES CRIATIVO E DIVERSIFICADO 
“Mulheres e agroecologia: transformando o campo, as florestas e as pessoas”, Emma 

Siliprandi. Foi com essa certeza de transformação de vidas que aconteceu o Seminário 

Territorial sobre Mulheres, ATER e Agroecologia: Saberes e Fazeres Criativo e Diversificado, 

realizado nos dias 03 e 04 de dezembro, no município de Riachão do Jacuípe, pelo Movimento 

de Organização Comunitária (MOC), como parte das ações do projeto da Chamada Pública de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) com apoio da Secretaria de Desenvolvimento 

Rural (SDR), Governo do Estado da Bahia, com o propósito de fomentar práticas de ATER 

agroecológica para e com mulheres, de modo a fortalecer a autonomia, valorização e 

visibilidade do trabalho das agricultoras rurais. O seminário contou com a participação de 
mulheres dos municípios da Bacia do Jacuípe que fazem parte da Chamada, equipe técnica do 

Programa Água, Produção de Alimento de Agroecologia (PAPPA/MOC), assim como o 

Coordenador de ATER Mateus Jonnei e com corroboração da Coordenadora de Gênero 

(PGEN/MOC) Selma Glória. E seguiu com debate sobre as desigualdades de gênero e a 
violência contra as mulheres e meninas no contexto rural e periurbano/urbano, bem como 

reflexão sobre a dimensão da divisão social/sexual do trabalho doméstico e os desafios para a 

autonomia das mulheres rurais, teve ainda momento de compreender melhor o papel das 

mulheres nos processos de assistência técnica e agroecologia e as desigualdades que 

permeiam as práticas, além de criar estratégias para o fortalecimento da participação das 
mulheres nos processos agroecológicos e superação das duas.  
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REUNIÃO 

MOC PARTICIPOU DE REUNIÃO AMPLIADA DA RESAB 

Aconteceu nos dias 29 e 30 de novembro, em Feira de Santana, na Pousada Central, uma 
reunião ampliada da Executiva Nacional da Rede de Educação do Semiárido Brasileiro (RESAB), 

que trabalha articulando a Educação para a Convivência com o Semiárido Brasileiro, sendo 

constituída por organizações que trabalham com essa Educação diferenciada para o Semiárido. 

O Movimento de Organização Comunitária (MOC) faz parte dessa rede e na reunião o  
MOC foi representado através da técnica do Programa de Educação do Campo Contextualizada, 

Ana Paula. O evento contou com a participação dos Estados da Bahia, Piauí, Alagoas, Ceará, 

Paraíba, Pernambuco e Sergipe, e com a participação de entidades do Semiárido Brasileiro, 

dando inicio com apresentação e debate sobre Educação Contextualizada: realizações e 
perspectivas para a RESAB e seguiu com mesas temáticas sobre importância do fortalecimento 

e atuação em rede das organizações que atuam no Semiárido, principalmente com a Educação 

do Campo Contextualizada. A reunião trouxe reflexões acerca do Projeto Pedagógico da RESAB 

com os debatedores Adelaide/CPT e Pinzoh/UNEB. Também aconteceu uma mesa temática 

sobre a análise da Conjuntura Atual: Desafios para a Convivência com o Semiárido e a 
Educação Contextualizada no Cenário de perdas e retrocesso das Políticas Públicas, com a 

palestra de Neidisson Baptista/MOC e Alexandre Eduardo/ UFPB.Leia matéria completa no site 

do MOC. 

 
 

CONFERÊNCIA 

MOC PARTICIPOU DA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL EM FEIRA DE SANTANA 

O Movimento de Organização Comunicação Comunitária (MOC), esteve presente na X 
Conferência Municipal de Direitos da Criança e Adolescente de Feira de Santana, entre os dias 

28 e 29 de novembro, através da técnica do Programa de Educação do Campo Contextualizada 

(PECONTE) Daiane Santos, contou ainda com a participação do Conselho Estadual de Direitos 

da Criança e de adolescente (CECA), pela presidenta Vera Carneiro, que representa o MOC 
neste Conselho. O evento aconteceu na fundação Senhor dos Passos, em Feira de Santana. O 

Momento envolveu crianças e adolescentes, jovens, educadores, gestores/as, sociedade civil, 

entre outros, com uma programação rica e bastante produtiva. A Conferência tem como tema 

geral no ano de 2018: "Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências”. O 

objetivo geral da Conferência é mobilizar os integrantes do Sistema de Garantia de direitos- 
SGD, crianças, adolescentes e a sociedade para a construção de propostas voltadas para a 

afirmação do princípio integral de crianças e adolescentes nas políticas públicas, fortalecendo 

as estratégias\ações de enfrentamento ás violências e considerando a diversidade do Município 

de Feira de Santana, Bahia. Leia matéria completa no site do MOC. 
 

 

 

 
 

Visite-nos nas redes sociais: 

Facebook do MOC 
Site do MOC 
#2018MOCMaisde50anos 
#PorUmSertaoJusto 
 

 

 
 

AGENDE-SE  

 

07/12- Culminância de encerramento da Campanha de Gênero- Serrinha; 
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