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MOC e Canal Futura discutem pobreza e 
desigualdade em suas múltiplas dimensões 

 
 

Nesta sexta-feira (dia 08) será realizada mais uma ação do 
Projeto Maleta Futura “Por que Pobreza? Educação e 
Desigualdade” uma parceria entre o Movimento de 
Organização Comunitária (MOC) e o Canal Futura que visa 
subsidiar a organização com um acervo de livros e vídeos no 
processo de formação da sua equipe e dos sujeitos envolvidos 
nas ações. Além do MOC, participam desse processo 
organizações parceiras como a Arco Sertão, a Rede de 
Produtoras da Bahia e a União de Cooperativas da Agricultura 
Familiar e Economia Solidária (Unicafes). 
 
O material disponibilizado também tem o propósito de 
aperfeiçoar as práticas pedagógicas, aprimorar a compreensão 
sobre conteúdos relevantes para o trabalho e fortalecer a 
atuação em rede das organizações que aderem ao projeto. 
 
Para o MOC, segundo sua coordenadora pedagógica, Vandalva 
Oliveira, o acervo disponibilizado na Maleta tem contribuído 
para a formação da equipe nos seus grupos de estudos e 
também nas rodas de prosas com os sujeitos participantes 
das ações desenvolvidas. “Um destaque especial tem sido sua 
utilização junto aos monitores/as dos cursos de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos (GRH) e na formação 
com as famílias de agricultores e agricultoras familiares, que 
muito tem aprendido e refletido com o “Sonho Impossível?” e 
“Diga aí Agricultura Familiar”, a partir das ações do Programa 
de Convivência com o Semiárido”, ressalta. 
 
Outro destaque está no trabalho com as mulheres que o 

Programa de Gênero desenvolve adotando o caderno “Por que 
Pobreza” para aprofundar o debate sobre a Luta pelos Direitos 
das Mulheres: desafios e conquistas, Trabalho Doméstico e 
Violência Doméstica. Isso significa que a Maleta se soma a 
outras ferramentas de aprendizagens e enriquece o trabalho, 
os saberes e os fazeres.    
 
A oficina de monitoramento do Projeto acontecerá no Centro 
de Formação Comunitária do MOC (CFC), localizada no bairro 
Papagaio, em Feira de Santana, das 8:30 às 12:30 horas. 
 

 
SERVIÇO: 
O QUE? Oficina Canal Futura  
 
LOCAL: Centro de Formação Comunitária do MOC (CFC), 
localizada no bairro Papagaio, em Feira de Santana 
 
HORÁRIO: Das 08:30 às 12:30 horas 
 
INFORMAÇÕES: 
Maria José Esteves 
Programa de Comunicação do MOC 

Tel: (75) 3322-4428 


