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    MOC e o Secretário Estadual de Desenvolvimento Rural  
participarão da Assembleia Anual da RESAB em Feira 

 

 

Será realizada nos dias 03 e 04 de julho, no Hotel Seabra, em Feira de 

Santana, a Assembleia Anual da Rede de Educação do Semiárido 

Brasileiro (RESAB). O evento reunirá representantes de Minas Gerais e 

de todos os estados do Nordeste, das entidades associadas, poder 

público e sociedade civil para debater sobre o contexto atual da rede, 

suas necessidades e ações.  

 

A análise da atual conjuntura política e econômica no Semiárido 

Brasileiro será tema da palestra proferida por Jerônimo Rodrigues, 

Secretário Estadual de Desenvolvimento Rural e moderada por Vera 

Carneiro, coordenadora do Programa de Educação do MOC.  

 

Além da eleição do Conselho e Secretaria Executiva da RESAB, outros 

temas como as políticas de educação do campo na atual gestão da 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão (SECADI) e os desafios e perspectivas da educação 

contextualizada para a convivência com o semiárido, também serão 

abordados no evento.  

 

O MOC faz parte da executiva da RESAB que é um espaço de 

articulação política regional da sociedade organizada, congregando 

educadores/as e instituições Governamentais e Não-Governamentais, 

que atuam na área de Educação no Semiárido Brasileiro, sem 

preconceitos de cor, raça, sexo, origem política, social, cultural ou 

econômica. Tem o intuito de elaborar propostas de políticas públicas no 

campo educacional e desenvolver ações que possam contribuir com a 

melhoria da qualidade do ensino e do sistema educacional do semiárido 

brasileiro.  

 

SERVIÇO:  

O QUE? Assembleia Anual da Rede de Educação do Semiárido 

Brasileiro (RESAB) 

 

LOCAL: Hotel Seabra – Rua Nossa Senhora Carmo, 122, bairro 

Santa Mônica – Feira de Santana – Bahia ( Ponto de referência: 

atrás do Posto Cajueiro -  próximo ao Horto) 

 

DATA/HORÁRIO: Abertura às 09:00 horas do dia 03 de julho e 

encerramento dia 04 de julho de 2015 às 16 horas. 

 

INFORMAÇÕES: 

Maria José Esteves-Programa de Comunicação do MOC 

Vera Carneiro-Programa de Educação do Campo do MOC 

Fones: (75) 3322-4444 (75) 3322-4428 (75)3322-4404 


