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MOC lança cartilha

Um Olhar sobre o
Quilombo Candeal II
Lançamento da Cartilha

PGGIR
•

Programa de Gênero
Geração e Igualdade Racial

Programa de Educação do
Campo Contextualizada

Na última semana, aconteceu o lançamento da
Cartilha Um Olhar sobre o Quilombo, na Escola
Municipal Joaquim Pereira dos Santos em Candeal II,
fruto de uma construção coletiva que reafirma a
riqueza dos saberes quilombolas e sua capacidade de
transformar essa realidade.

•

PECONTE

O MOC participou nesta terça-feira(10), do Seminário de
construção do Plano Decenal dos Direitos de Criança e
Adolescentes, coordenando os debates do Eixo I P ro m o ç ã o d o s D i re i t o s H u m a n o s d e C r i a n ç a e
Adolescente.

PFEES

...........

.........................................................

...........

Programa de Fortalecimento a
Empreendimentos Economicos Solidários

O MOC participou da 1 Plenária de Economia
Solidária do Cesol Território Bacia do Jacuípe com o
tema Economia Solidária: bem viver, cooperação e
autogestão para o desenvolvimento econômico
.........................................................
político e social.

•

O MOC participou dia (05 de maio), de reunião com ...........
equipes territoriais da CAR no município de Serrinha.
O evento contou com a participação da equipe técnica
do Bahia Produtiva do MOC e a equipe da CAR do
Sisal) e o fiscal de contrato da CAR.

...........

•

PDI
•

•

Programa de
Desenvolvimento Institucional

...........

.........................................................

...........

O Gt motivar realizou uma singela homenagem para
as mamães Moqueanas, com um belo café da manhã,
elas que são capazes de enfrentar o mundo por seus
filhos/filhas.
No meio de uma tarde de trabalho, o GT MOTIVAR
realizou uma pausa para desejar aos aniversariantes
do mês de Março e Abril do MOC, vida longa, repleta
de saúde, amor, paz, realizações e muita luz nesse
novo ciclo.
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