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    MOC realiza doações de livros literários 
 
 

O garoto Ricardo Oliveira Costa, de 11 anos, que 

pretende montar uma biblioteca pública no município de 

Santanópolis, e recentemente emocionou o Brasil com 

sua história, foi o primeiro escolhido pelo Movimento de 

Organização Comunitária (MOC) para receber em doação, 

um baú contendo cerca de 60 livros de literatura infanto-

juvenil. 

 

Os livros serão entregues em sua residência na 

Comunidade Sítio Ceilão, naquele município, nesta 

quarta-feira (dia 22), às 8h30, pelo presidente do MOC, 

Albertino Carneiro e técnicos. São títulos de autores de 

renome como Fernando Sabino, Ruth Rocha, Ganimédes 

José, Iêdo Ivo, Elias José, dentre outros. 

 

Na mesma data, às 14h30, a mesma equipe do MOC 

também levará outro baú recheado de cores e sonhos 

para a escola mantida pelo Dispensário Santana, na 

cidade de Feira de Santana. O trabalho do Dispensário 

Santana se assemelha ao do MOC, no sentido de que 

ambos concentram sua atenção para as classes mais excluídas 

e buscam através da educação consciente, o desenvolvimento 

pessoal, comunitário e familiar. 

 

À noite da quinta-feira (dia 23/07), às 19h30, um terceiro 

baú será doado, desta vez ao cursinho Pré-Vestibular 

Cidadão, oferecido pela Prefeitura de Feira de Santana 

aos estudantes cujas famílias são inscritas no NIS 

(Número de Inscrição Social).  

 

 

SERVIÇO: 
 

O que: Doação de baús com livros literários, pelo MOC 
 
Quando: 22 de julho de 2015 (Em Santanópolis e Dispensário     
Santana) e dia 23 de julho de 2015 (Pré-Vestibular Cidadão) 
 
Onde:  



Residência do garoto Ricardo Oliveira Costa, município de 
Santanópolis, Comunidade de Ceilão, às 8:30 horas do dia 
22/07/15 
 
Dispensário Santana, Rua Vênus, 275, Jardim Acácia, Feira de 
Santana-BA, às 14:30 horas do dia 22/07/15 
 
Cursinho Pré-Vestibular Cidadão, anexo da Igreja do Avivamento 
Bíblico, na avenida Senhor dos Passos, Feira de Santana, às 19:30 
horas do dia 23/07/14 

 
Mais informações: 
Ana Paula Duarte 
Programa de Educação do Campo do MOC 
Fone: (75) 3322-4430, (75)3322-4428 ou (75) 3322-4444 


