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PARCERIA 

Debate abre o Encontro Nacional de Parceiros do TDH em Feira 

O debate E AGORA JOSÉ? As mudanças recentes no Brasil e os desafios para organizações 

da sociedade civil, já na abertura do evento, faz parte da programação do Encontro 

Nacional de Parceiros do Terre des Hommes Suisse (TDH) que acontecerá entre os dias 18 e 

22 de julho de 2016. O debate acontecerá a partir das 18h30 , do dia 18, na Pousada 

Central, em Feira de Santana e será conduzido por Domingos Armani, consultor em 

Desenvolvimento Institucional. No dia 19 acontecerá um intercâmbio, das 10h30 às 17 

horas, na comunidade de Macambira, município de Serrinha, com visitas às experiências de 

educação contextualizada e segurança alimentar, à luz da convivência com o semiárido. Nos 

demais dias o evento acontecerá no Hotel Seabra, também em Feira. Parceiro do MOC, o 

TDH Suisse é uma associação não lucrativa Suiça, sem filiação política ou religiosa, 

comprometida com a infância e com um desenvolvimento solidário. 

 

MOBILIZAÇÃO 

Ato público reuniu agricultores e agricultoras em defesa da continuidade de 

políticas públicas pelo Semiárido 

Agricultores a agricultores familiares atravessaram a ponte entre Juazeiro e Petrolina, 

contra o golpe do governo interino que ameaça conquistas dos últimos 13 anos na região. 

Ex-presidente Lula participou de ato organizado pela ASA e Frente Brasil Popular. Às 

margens do Rio São Francisco, na região do Vale, cerca de 15 mil pessoas atravessaram a 

ponte Duarte Coelho de Juazeiro (BA) rumo à Petrolina (PE), no ato público Semiárido 

contra o Golpe – Nenhum direito a menos. O ato ocorreu em protesto aos retrocessos de 

direitos que ameaçam conquistas dos povos do Semiárido, neste atual governo interino de 

Michel Temer que culminou no afastamento da presidenta eleita Dilma Rousseff. A 

mobilização aconteceu em 11 de julho realizada pela Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) 

e Frente Brasil Popular (FBP). Dentre outras contou com a presença do ex-presidente Lula e 

do coordenador da ASA pelo estado da Bahia e assessor do MOC, Naidison Quintella. 

 

GÊNERO 

Lugar de Mulher é na Política 

Empoderamento das Mulheres e a sua Participação na Política foi tema do encontro que 

aconteceu nessa quinta (14), no município de Pintadas, com a participação de lideranças 

das organizações de mulheres, feministas, candidatas a cargo eletivo 2016, gestoras e 

estudantes, além de técnicos do Programa de Gênero do MOC. Com a participação da 

coordenadora pedagógica do MOC, Vandalva Oliveira, na condução da mesa de debates, o 

encontro visou refletir sobre a condição da mulher na sociedade e sua participação nos 

espaços de poder e decisão política, além de compreender as faces das desigualdades de 

gênero e a sub-representação das mesmas na política. Em grupo foram construídas 

estratégias de superação da desigualdade de gênero com a elaboração de uma plataforma 

política que contribui para a igualdade de gênero e empoderamento das mulheres. O evento 

faz parte das atividades do Projeto Parceiros por um Sertão Justo, desenvolvido pelo MOC 

com apoio da Actionaid. 

 

ECONOMIA SOLIDÁRIA 

MOC participa do maior evento de economia solidária da América Latina 



Convocados por diversas organizações e movimentos sociais, o Movimento de Organização 

Comunitária (MOC), Arco Sertão e a Cooperede, participaram entre de 07 a 10 de julho 

deste, da 12ª Feira Latino Americano de Economia Solidária realizado em Santa Maria, Rio 

Grande do Sul. Diversos outros eventos dentro da programação aconteceram no Centro de 

Referência de Economia Solidária Dom Ivo Lorscheiter dentre eles a Assembleia Popular do 

Movimento de Economia Solidária, com toda sua diversidade e transversalidade, incluindo 

lutas do campo e da cidade. Gisleide do Carmo foi a representante do MOC no local e ainda 

teve a oportunidade de participar da 23ª FEICOOP Feira Internacional do Cooperativismo, 

12ª Feira Latino Americana de Economia Solidária ECOSOL, 16ª Mostra da Biodiversidade e 

Feira da Agricultura Familiar, 12ª Caminhada Internacional e Ecumênica pela PAZ e Justiça 

Social, 12º Seminário Latino Americano de Economia Solidária e o 12º Acampamento do 

Levante Popular da Juventude, que também faziam parte da programação do encontro. 

 

MARCO REGULATÓRIO 

Plataforma reúne signatários em agosto para debater novos desafios do marco 

regulatório das OSCs 

Os signatários da Plataforma por um Novo Marco Regulatório para as Organizações da 

Sociedade Civil e outras entidades interessadas na luta por uma legislação favorável às 

organizações podem reservar os dias 29 a 31 de agosto. Acontece nestes dias o Encontro 

Nacional de Signatários da Plataforma, em Brasília. O encontro terá como objetivos centrais 

a retomada do engajamento das entidades da Plataforma, buscando novas formas de 

participação e articulação. Além disso, é fundamental definir os próximos passos da agenda 

do marco regulatório, levando em conta os avanços conquistados, como a aprovação da lei 

13.019, e a nova conjuntura política. Entre os temas considerados prioritários pelo CF, 

estão a criação de mecanismos de incentivo para doações de pessoas físicas e jurídicas; 

mudanças na estrutura tributária que facilitem a atuação das OSCs; e o debate a respeito 

da transparência e autorregulação do setor. Os três temas serão debatidos pelos 

participantes em grupos, buscando construir um entendimento conjunto sobre as questões 

que levem à uma proposta da Plataforma. 

 
SEGURANÇA ALIMENTAR 

Grupos de produção participam de Oficina com engenheiro de alimentos do MOC 

Equipe técnica do Movimento de Organização Comunitária - MOC, representado por 

Alexandre Nepomuceno, engenheiro de alimentos, Sara Geisa e Maria Deni, nutricionistas 

do Programa de Fortalecimento aos Empreendimentos Econômicos Solidários - PFEES, 

realizou no último 11 de julho, na comunidade de Mucambo, município de Riachão do 

Jacuípe, oficina de apresentação e noções de Boas Práticas de Fabricação e Padronização de 

Alimentos do projeto Rede de Cidadania no Sertão da Bahia, financiando pela Petrobras. Na 

atividade o grupo interagiu e pode tirar dúvidas relacionadas ao tema. Posteriormente será 

realizada uma atividade prática para a padronização de alguns produtos dos grupos e a 

confecção das informações nutricionais. Ainda passaram por essa formação grupos de 

Empreendimentos Econômicos Solidários dos municípios de Santaluz, Coité, Serrinha, Pé de 

Serra e Nova Fátima. 

 

JUVENTUDE RURAL 

Conceição do Coité realiza Seminário Municipal da Juventude Rural 

Com o tema central Identidade Rural e Geração de Renda os jovens terão a oportunidade de 

dialogar entre si sobre o protagonismo juvenil e suas demandas frente à sociedade, durante 

o Seminário Municipal da Juventude Rural, em Conceição do Coité. O evento acontecerá 

entre os dias 16 e 17 de julho, no auditório do Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura 

Familiar de Conceição do Coité (Sintraf), por meio da Secretaria de Políticas para a 

Juventude do Sintraf e do Coletivo de Jovens. Já estão confirmadas as presenças de 

representantes das secretarias estaduais de Desenvolvimento Rural - SDR e secretaria de 

Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social – SJDHDS. As inscrições continuam 

abertas. 

 

EDUCAÇÃO DO CAMPO 

Pé de Serra sedia Seminário Microrregional de Educação do Campo 



Com a participação do MOC acontece neste 14 e 15 de julho, o Seminário Microrregional De 

Educação Do Campo – Micropolo II, realizado no Povoado de Santo Agostinho, município de 

Pé de Serra. O evento inclui, dentre outras, atividades de campo, partilha das experiências 

exitosas já desenvolvidas em Educação do Campo em cada município participante, 

discussão da temática Construção das Identidades dos Educadores/as e Atores Sociais e 

Práticas de Identidade, Ruralidade e Territorialidade. Com a socialização do MOC das suas 

experiências, trazendo o tema Princípios da Educação do Campo, o evento conta ainda com 

apresentações culturais e a apresentação da proposta de formação do Centro Itinerante e 

Integrado de Formação em Educação do Campo – CEIIFEC. Além do MOC o evento conta 

com a participação da Câmara Técnica de Educação, do CODETER, das Secretarias da 

Educação do município de Pé de Serra e de Riachão do Jacuípe. 

 

INTERCÂMBIO 

Intercâmbio para troca de experiências dos grupos de produção de Santaluz 

mobiliza 130 mulheres. 

O município de Santaluz realizou em 11 de julho deste, um intercâmbio para troca de 

experiências de grupos de produção que mobilizou 130 mulheres de 19 em 

Empreendimentos Econômicos Solidários do município. As mulheres trocaram experiências 

sobre as produções e práticas desenvolvidas nos empreendimentos expondo suas 

habilidades, dificuldades e aprendizagens no dia a dia em suas atividades. A ação faz parte 

do Projeto Ciranda das Artes: Produzindo conhecimento e autonomia, desenvolvido pelo 

Movimento de Organização Comunitária -MOC e Cooperede conveniado pelo MOC e MDA. 

 

 

Visite-nos nas redes sociais: 

Facebook: facebook.com/moc 

Site: www.moc.org.br 

 

 

AGENDE-SE PARA ATIVIDADES NOS PRÓXIMOS DIAS: 
16 e 17 de julho 

Seminário da Juventude do Campo, no auditório do Sintraf, em Conceição do Coité 

 

18 de julho 

Reunião do GT.Com, na sala do PFEES/MOC, em Feira 

 

18 a 22 de julho 

Encontro Nacional de Parceiros TDH, com abertura dia 18, às 18:30 na Pousada Central, em 

Feira e demais dias no Hotel Seabra, também em Feira. 

 

20 e 21 de julho 

Encontro Regional de Parceiros do projeto Parceiros por um Sertão Justo, em Conceição do 

Coité 

 

28 a 30 de julho 

10ª Festa do Milho e Feira da Agricultura Familiar, na praça Sete de Setembro, em Santo 

Estevão 

 

10 a 12 de agosto 

Celebração dos 30 anos do Movimento da Mulher Trabalhadora do Nordeste (MMTR-NE), no 

assentamento Normandia, em Caruaru-PE 

 

Atos O Campo com Gente e com Direitos - em defesa das políticas de convivência 

com o Semiárido 

28 de julho > Feira de Santana  

29 de julho > Santo Estevão  

30 de julho > Araci  

01 de agosto> Conceição do Coité 

https://www.facebook.com/MOC-Movimento-de-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Comunit%C3%A1ria-176802699081262/
http://www.moc.org.br/


05 de agosto> Retirolândia 

06 de agosto> Tanquinho 

10 de agosto> Anguera 

Datas em definição > Conceição de Feira, Antonio Cardoso 


