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PARCEIROS/AS POR UM SERTÃO JUSTO 

Encontro de Parceiros Por Um Sertão Justo reforça a luta pelos Direitos 

O Movimento de Organização Comunitária – MOC através do Projeto Parceiros Por Um 

Sertão Justo em parceria com a ACTIONAID, realizou entre os dias 20 e 21 de julho na sede 

do Sindicato dos Trabalhadores de Agricultura Familiar de Conceição do Coité, o Encontro 

Regional de planejamento, monitoramento e avaliação envolvendo sujeito dos direitos e as 

organizações parceiras. Participaram do evento crianças e adolescentes educadores (as), 

agricultores e agricultoras familiares, mulheres rurais, empreendedoras da economia 

solidária, jovens multiplicadores de vínculos, representante legal de organizações parceiras 

sindicais e parte da equipe técnica do MOC. O objetivo do encontro é fortalecer o processo 

de planejamento, monitoramento e avaliação envolvendo a equipe executora, jovens 

multiplicadores e multiplicadoras, coordenação, parceiros locais e sujeitos de direitos. Leia 

mais no site do MOC. 

 

TERRE DES HOMMES SUISSE  

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” foi tema da abertura do Encontro Nacional de Parceiros do Terre des 

Hommes Suisse (TDH) que acontece desde o último dia 18 de julho, encerrando hoje, dia 

22. Parceiro do MOC, o TDH Suisse é uma associação não lucrativa Suíça, sem filiação 

política ou religiosa, comprometida com a infância e com um desenvolvimento solidário. O 

debate aconteceu na noite do dia 18 de julho, na Pousada Central, em Feira de Santana e 

foi conduzido por Domingos Armani, sociólogo com diversificada militância social, mestre e 

consultor em Desenvolvimento Institucional para organizações da sociedade civil. O atual 

momento de transição que passa o país, o que ele denomina de Ciclo dos Direitos, deu 

início à fala de Armani. Segundo ele trata-se de uma situação complexa “caótica” na qual 

um ciclo da história do Brasil, virtuoso no reconhecimento de inúmeros direitos, chega ao 

fim (de 1986 até 2014, final do terceiro mandato petista) sem que um novo ciclo se 

configure. Leia mais no site do MOC.  

 

INTERCÂMBIO 

Serrinha recebe entidade internacional em Intercâmbio de experiências 

Como parte da programação do Encontro Nacional de Parceiros do Terre des Hommes 

Suisse (TDH) que acontece em feira de 18 a 22 de julho deste, os representantes desta 

instituição e técnicos do MOC visitaram a Escola Municipal Maria Anunciação do Nascimento, 

localizada no Povoado de Macambira, em Serrinha. No local foram socializadas por 

educadores as experiências de educação contextualizada para a convivência com o 

semiárido, relacionadas ao incentivo do consumo de alimentos saudáveis. O município de 

Serrinha é um dos municípios onde o MOC atua através de ações do projeto apoiado pelo 

TDH, com a formação de educadores na temática Agroecologia e alimentação saudável e 

construção de horta escolar integrada ao uso da cisterna. Além dos idealizadores do 

encontro o intercâmbio contou também com a presença de membros da Secretaria 

Municipal de Educação e de pessoas da comunidade. Na oportunidade os visitantes 

conheceram um pouco da identidade cultural local com apresentações realizadas por alunos, 

professores e funcionários da unidade escolar. 

 

http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2347/encontro-de-parceiros-por-um-sertao-justo-reforca-a-luta-pelos-direitos-
http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2347/encontro-de-parceiros-por-um-sertao-justo-reforca-a-luta-pelos-direitos-
http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2345/debate-abre-o-encontro-nacional-de-parceiros-do-tdh-em-feira


DIREITOS 

Carta Aberta da sociedade civil no CONSEA Nacional: Não aos retrocessos e pela 

ampliação do direitos conquistados 

A Carta Aberta a seguir foi elaborada por entidades representantes da sociedade civil no 

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA Nacional) e manifesta a 

posição dessas organizações frente a grave crise política, ética e econômica que vem 

ferindo o exercício da democracia e ameaçando o estado de direitos no Brasil.   

NÃO AOS RETROCESSOS E PELA AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS CONQUISTADOS  

O Brasil passa por uma grave crise política, econômica e ética que acarreta a ruptura do 

processo democrático e de direitos já conquistados. Por isso, os(as) representantes da 

sociedade civil no Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) 

dirigem-se à sociedade brasileira e ao governo interino para manifestar profunda 

preocupação com retrocessos em direitos garantidos pela Constituição, entre eles o direito à 

alimentação (Artigo 6º). Leia aqui a Carta na íntegra 

 

ECONOMIA SOLIDÁRIA 

Grupos de empreendimentos econômicos solidários participam de curso de 

padronização e boas práticas 

O Projeto Redes de Cidadania no Sertão da Bahia, apoiado pela Petrobras e desenvolvido 

pelo MOC a partir da equipe técnica do Programa de Fortalecimento de Empreendimentos 

Econômicos Solidários (PFEES), reuniu nutricionistas e engenheiro de alimentos para 

realização de cursos de Padronização da Produção e Boas Práticas de Produção junto aos 

Empreendimentos Econômicos Solidários. Os grupos dos municípios Conceição do Coité e 

Santaluz participaram do curso nos dias 18 e 19 de julho. O objetivo dos cursos é discutir 

com os empreendimentos e nivelar conhecimentos sobre manipulação de alimentos 

evitando a contaminação dos mesmos, uma vez que a produção de alimentos destes está 

sendo comercializada para mercados institucionais de grande visibilidade a exemplo do PAA 

– Programa de Aquisição de Alimentos e do PNAE – Programa Nacional de Alimentação 

Escolar. 

 
MARCO REGULATÓRIO 

Inscrições abertas para curso sobre o Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil   

Um curso prático sobre o correto entendimento do Marco Regulatório do Terceiro Setor, Lei 

nº 13.019, de 31 de julho de 2014, será realizado de 15 a 16 de agosto de 2016, em  

Brasília – DF. Trata-se da 4ª turma do curso que visa propiciar aos profissionais 

conhecimentos práticos e objetivos sobre a interpretação da nova legislação das 

organizações da sociedade civil (OSC), Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, abarcando 

todas as suas etapas, da celebração à prestação de contas. A metodologia do curso é 

interativa e estimula a reflexão, alterna exposição dialogada, troca de experiências entre 

gestores e exemplos práticos. É dada ênfase à realidade das novas regras e à busca da 

correta interpretação de todos os artigos da nova legislação. A inscrição deve ser 

confirmada com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência da data de início da realização do 

curso. Maiores informações aqui. 

 

AGRICULTURA FAMILIAR 

Fórum Baiano da Agricultura Familiar dialoga com o Governo 

A coordenadora geral do MOC, Célia Firmo,e representantes de diversas organizações 

estiveram no último dia 18 de julho, em Salvador, participando da Audiência do Fórum 

Baiano da Agricultura Familiar com a Secretaria de Desenvolvimento Rural. No encontro 

foram tratados temas como o monitoramento das políticas públicas estratégicas 

desenvolvidas pela SDR, assistência técnica e extensão rural (ATER), segunda água e 

regularização fundiária. Também foram avaliados a realização da II Conferência Estadual de 

ATER, as Chamadas Públicas de ATER e encaminhamentos sobre a comemoração do Dia do 

Agricultor Familiar, celebrado no dia 25 de julho. Além do MOC estiveram presentes na 

reunião entidades que constituem o Fórum, dentre elas a Federação Nacional dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar (Fetraf), União de Cooperativas da 

http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2348/carta-aberta-da-sociedade-civil-no-consea-nacional-nao-aos-retrocessos-e-pela-ampliacao-do-direitos-conquistados
https://www.orzil.org/cursos/novo-marco-regulatorio-das-organizacoes-da-sociedade-civil-mrosc-decreto-no-8-726-27-04-2016/


Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado da Bahia (Unicafes Bahia), Movimento 

Social dos Povos Brasileiros (MSPB) e Frente dos Trabalhadores Livres (FTL). 

 

JUVENTUDE RURAL 

MOC participa do Seminário da Juventude Rural em Coité  

Com um público de 170 jovens rurais, o técnico Urias Rios representou o Movimento de 

Organização Comunitária (MOC) na mesa de abertura do Seminário Municipal da Juventude 

Rural que foi realizado nos dias 16 e 17 de julho, no auditório do Sindicato dos 

Trabalhadores da Agricultura Familiar - SINTRAF em Conceição do Coité. Com o tema 

central Identidade Rural e Geração de Renda, os jovens dialogaram sobre o protagonismo 

juvenil e suas demandas frente à sociedade. Wilza Matos, também técnica do MOC, 

conduziu os trabalhos da oficina que debateu sobre a Geração de Renda e Organização 

Produtiva, enquanto a Mestra Nubia Silva, ministrou a oficina sobre a Educação do Campo. 

Ao final das oficinas foram construídas propostas de politicas públicas para a juventude do 

campo. O objetivo do Coletivo de Jovens do SINTRAF é, a partir destas propostas, construir 

uma carta política da juventude rural para ser apresentada aos candidatos a prefeito e 

vereadores do município. 

 

EDUCAÇÃO DO CAMPO 

Professores/as da Educação do Campo participam de Oficina Intermunicipal de 

Formação Continuada     

Com objetivo de avaliar a prática pedagógica de professores e aprofundar conhecimentos 

com temáticas relacionadas à leitura lúdica e Educação do Campo contextualizada, o MOC 

realizou nos dias 18 e 19 de julho, a "Oficina Intermunicipal de Formação Continuada" com 

professores/as da Educação do Campo integrantes do Projeto CAT-Conhecer, Analisar e 

Transformar a realidade do campo. Facilitada por Daiane Santos, técnica do Programa de 

Educação do MOC, a oficina aconteceu na Pousada Central, em Feira, reunindo os 

municípios de Nova Fátima, Ichu, Cansanção, Nordestina e Queimadas. O evento teve como 

apoiador a organização internacional OMICRON promotora de projetos voltados 

principalmente aos direitos das crianças e adolescentes. 
 

 

Visite-nos nas redes sociais: 

Facebook: facebook.com/moc 

Site: www.moc.org.br 

 

 

AGENDE-SE PARA ATIVIDADES NOS PRÓXIMOS DIAS: 

26 de julho 

Café da manhã da Agricultura Familiar com o governador do Estado, no FLEM, em Salvador, 

em comemoração a Semana do Agricultor/a Familiar 

 

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, no Hangar, UEFS  

29 de julho > Santo Estevão  

30 de julho > Araci  

01 de agosto> Conceição do Coité 

06 de agosto> Tanquinho 

10 de agosto> Anguera 

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


12 de agosto> Retirolândia 

 

Datas em definição > Conceição de Feira, Antonio Cardoso 


