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ENCONTRO 

Encontro de Parceiros/as Por um Sertão Justo foi realizado em Conceição do Coité 

Durante os dias 11 e 12 de abril, o Movimento de Organização Comunitária (MOC), em parceria 

com a Actionaid Brasil, por meio do Projeto: Parceiros Por um Sertão Justo, realizou o primeiro 
Encontro Regional de Planejamento, Monitoramento e Avaliação envolvendo os Sujeitos dos 

Direitos, executores/as e as organizações parceiras, do ano de 2019. Foram dois dias intensos 

e produtivos por volta de compartilhamentos de ideias e saberes, reflexões sobre Conjuntura 

Política, integração de jovens, Crianças/adolescentes e adultos, bem como ponderações sobre o 
Sistema de Vínculos Solidários (SVS), debate a respeito da agenda de ações do Programa Local 

de Direitos (PLD ) para esse ano, além de  planejamento dos dias lúdicos para elaboração de 

mensagens do SVS e fortalecimento dos laços entre os municípios com suas experiências de luta 

por direitos e cidadania. O encontro reuniu os municípios de atuação do projeto, que trabalham 

nas linhas do Programa Local de Direitos, envolvendo direitos a Educação do Campo 
Contextualizada, Água e Produção de Alimentos, Mulheres, Juventudes e o Sistema de Vínculos 

Solidário. E nesse sentindo, que após dinâmica de integração e apresentação da proposta da 

atividade, se iniciou com uma Roda de Conversa sobre a Conjuntura Política atual e seu reflexo 

nos direitos priorizado no PLD e outros relevantes à construção de um Sertão Justo. Ana Glécia 
Almeida (Programa Água, Produção de Alimentos e Agroecologia – PAPAA/MOC) fez uma 

explanação sobre a questão envolvendo o direito à água e alimentos, que são direitos de todo 

cidadão e toda cidadã acessar de maneira digna e justa, porém os cortes bruscos feitos em 

programas governamentais, que contribuem na garantia desses direitos vêm afetando muitas 
famílias, principalmente as rurais, são dados alarmantes em manchetes diárias, que foram 

mostrados e debatidos no encontro. Leia matéria completa no site do MOC. 

 

  
REUNIÃO 

Reunião Ampliada do Fórum Baiano de Economia Solidária (FBaES) 

Aconteceu no dia 05 de abril, no município de Feira de Santana, uma Reunião Ampliada do Fórum 

Baiano de Economia Solidária (FBaES), que contou com a participação de Entidades de Apoio, 

Empreendimentos Econômicos Solidários (EES)  e  representantes da Secretaria do Trabalho, 
Emprego, Renda e Esporte (SETRE)/Superintendente de Economia Solidária e Cooperativismo 

(SESOL). O MOC esteve presente através de sua atuação e de parceiros, tais como: Gisleide 

Carneiro e Laila Silva (MOC), Eleneide Alves (Arco Sertão), Joseane Santos  (COOPEREDE), Lídia 

Maria (APAEB de Araci) Valmira Lopes (COOBENCOL), Willza Almeida (Associação Central de 
Cidadania). Entre as pautas e encaminhamentos, ocorreu um momento para refletir sobre  a 

Conjuntura Política no contexto Nacional e Estadual  da Economia Solidária,  com a fala de 

Débora Rodrigues (coordenadora do FBaES) e Milton Barbosa (Superintendente de Economia 

Solidária e Cooperativismo - SESOL), trazendo todo o percurso da Economia Solidária nos 
governos nos anos de 2003 até a atualidade,  que atualmente a Economia Solidária está dentro 

do Ministério da Cidadania , associada à Secretária de Inclusão Social e Produtiva Urbana, e 

outra parte do setor rural no  Ministério da Agricultura, subordinado à Secretaria  da Agricultura 

Familiar e Cooperativismo, apontando o fracionamento da Economia Solidária .  Pontuado pelo 

Superintendente Milton Barbosa a redução significativa de recursos federal para a pasta de 
Economia Solidária no Governo Federal impactando significativamente ações a nível Estado da 
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Bahia para Economia Solidária. Logo em seguida, realizou-se debate a respeito do Cadastro 

Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários e Comercio Justo (CADSOL), no ano de 

2014, o governo da Bahia concede isenção de ICMS para produtos da economia solidária.  No 

decreto toma como base a caraterização ser empreendimento de economia solidária o 
instrumento CADSOL, contudo esse instrumento está na plataforma do governo federal e sem 

funcionamento, devido extinção do Ministério do Trabalho e Emprego onde era conduzido todo 

o processo, e até o momento não temos conhecimento em que Ministério ficou. Ficou 

encaminhada uma comissão de representante da sociedade civil e governo para tratar da solução 
para esse impasse. O MOC integra a essa comissão. Leia matéria completa no site do MOC. 

 

  

 
BAHIA PRODUTIVA 

MOC realizou Seminário Territorial de Representantes dos Beneficiários do Bahia 

Produtiva em Santaluz 

 Foi realizado em Santaluz, um Seminário Territorial de Representantes dos Beneficiários do 

Bahia Produtiva, nos dias 11 e 12 de abril, como parte das ações do projeto Bahia Produtiva, 
assistência técnica que faz acompanhamento para organizações produtivas da agricultura 

familiar e empreendimentos econômicos solidários, desenvolvida pelo Movimento de 

Organização Comunitária MOC, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento e Ação 

Regional (CAR), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), Governo da Bahia. O 
Bahia Produtiva tem objetivo de investir na inclusão produtiva e acesso a mercados de 

agricultores/as baianos/as. O encontro contou com a participação de representantes legais das 

Entidades, Agentes Comunitários Rurais (ACR’s), Agentes Comunitários de Apicultura (ACA’s), 

Técnicos/as do MOC e Técnicos/as da CAR. E caminhou à luz de propósitos com necessidades de 
serem respondidas, como: retomar os impactos, avanços e desafios na caminhada das entidades 

beneficiárias no ano I, bem como refletir sobre o compromisso e responsabilidade social 

enquanto princípio ético norteador do trabalho em parcerias, como ainda apresentar e discutir a 

proposta técnica do ano II, além de realizar planejamento das ações e serviços do ano II. Logo 
após, a abertura com mística de acolhimento e integração com a perspectiva de reapresentar as 

forças vivas parceiras do projeto, teve uma Mesa de Diálogo seguindo o tema Avanços e Desafios 

do ANO I, com a contribuição de Gisleide Carneiro (Coordenadora do Programa de 

Fortalecimentos de Empreendimentos e Econômicos Solidários PFEES/MOC), a técnica Renilda 

Santos (MOC/PFEES), Ivamberg Silva (técnico PFEES) e a veterinária Josimari (MOC/PFEES), 
além Célia Dourado (Bahia Produtiva/CAR) e outros integrantes da equipe do Bahia Produtiva 

pela CAR. Leia matéria completa no site do MOC. 

 

 
SEMINÁRIO 

MOC realizou Seminário Regional sobre Perspectivas das Juventudes Rurais na 

construção de um Sertão Justo 

JUVENTUDE É REVOLUÇÃO! Esse foi o grito que ecoou e animou jovens de diferentes municípios 
dos Territórios do Sisal e Bacia do Jacuípe, reunidos/as durante os dias 11 e 12 de abril em 

Conceição do Coité, no Seminário Regional sobre Perspectivas das Juventudes Rurais na 

construção de um Sertão Justo, realizado como parte das ações do Projeto Parceiros/as Por um 

Sertão Justo, desenvolvido pelo Movimento de Organização Comunitária (MOC), em parceria 

com Actionaid Brasil, com apoio nesta atividade ainda da KNH. O seminário foi marcado pela 
alegria, troca de saberes e construção coletiva a partir do compromisso dessa juventude, que 

como diz Gonzaguinha, não corre da raia a troco de nada. E teve como guia propósitos como: 

promover diálogos e compartilhamento sobre os sonhos individuais e coletivos que movem o 

caminhar das juventudes, intercambiar ideias sobre temáticas de interesses das juventudes, 
assim como refletir sobre a perspectiva do “Sertão que temos x o Sertão que queremos” a partir 

da ótica das juventudes, teve ainda a integração intergeracional entre crianças/adolescentes, 

juventudes, adultos e lideranças das organizações parceiras na luta pelos direitos, análise da 

Conjuntura Política do ponto de vista das juventudes, refletindo os impactos nas suas vidas, 
além de reflexão sobre as trincheiras de luta e resistência das juventudes, desafios e 

perspectivas para re’existir em tempos sombrios, e a elaboração de propostas de desdobramento 

municipal com uma agenda de compromissos ‘de jovens com e para jovens’. Leia matéria 

completa no site do MOC.  
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Visite-nos nas redes sociais: 

Facebook do MOC 
Site do MOC 
#2018MOCMaisde50anos 

#PorUmSertaoJusto 
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