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SEMIÁRIDO 
Projeto de Lei Estadual de Convivência com o Semiárido é aprovado 

Com a participação de representantes do MOC, a Assembleia Legislativa da Bahia aprovou 
nessa terça-feira (23), o Projeto de Lei que institui a Política e o Sistema Estadual de 

Convivência com o Semiárido. Com a aprovação do Projeto de Lei, que teve como relatora a 
deputada Fátima Nunes (PT) a aplicação de recursos será priorizada para o semiárido, 

buscando garantir acesso à água e à terra, desenvolvimento econômico da região, através 
da assistência técnica e organização das cadeias produtivas. "Dia histórico para nossa 

Bahia, depois de anos de luta tivemos hoje à aprovação da Lei de Convivência com o 
Semiárido. Neste momento é importante falar que essa conquista não seria possível sem a 

teimosia de Naidison Baptista, nosso mestre, nosso pai, nosso amigo, nosso companheiro. 
Por um semiárido justo Naidison luta e nos anima a lutar. Viva a Naidison! Viva a ASA! Viva 

o FBAF! Viva aos povos do semiárido!", declara Célia Firmo, coordenadora geral do MOC. A 

nova lei visa ainda criar e incrementar linhas de financiamento e ações de apoio para 
implantação de cooperativas e associações, além de adequar tecnologias de acesso à água 

para consumo humano, animal e produção apropriados à região semiárida. 
 

 
EDUCAÇÃO 

  Educadores/as participam em Feira de intercâmbio intermunicipal 

O MOC através do seu Programa de Educação do Campo Contextualizada (PECONTE) 

promove entre os dias 25 e 26 de agosto,  na Pousada Central, em Feira de Santana, o 
"Encontro Intermunicipal de Sensibilização e Concepção de Leitura Lúdica e Contextualizada 

para o Semiárido e Educação Biocêntrica com Professores Municipais" O intercâmbio 
intermunicipal de formação com educadores/as debate temas como a literatura infanto 

juvenil, interpretação, contextualização, concepção de leitura com letramento e temáticas 
relacionadas à Educação do Campo e leitura lúdica e contextualizada. Dentre as atividades 

sensibilização com oficina de expressão corporal para melhor uso do corpo e da voz para 
contação de histórias. O evento faz parte das ações do Projeto CAT/Baú de Leitura 

desenvolvido pelo MOC/UEFS e que conta com a parceria da Omicron. 

 
SEGURANÇA ALIMENTAR 

O PNAE corre risco de retrocesso 
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é uma das iniciativas do Governo 

Federal mais bem vistas pelos agricultores e agricultoras familiares do país. Vários estudos 
apontam para diversos avanços no meio rural em função desta iniciativa, mas nem por isso 

os atores sociais envolvidos deixam de apresentar críticas visando seu aprimoramento. A 
principal preocupação atual é o risco de retrocessos com a mudança da presidência e suas 

ações em curso. A extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a nomeação dos 
novos ministros da Educação e da Agricultura e diversos cortes e flexibilizações trabalhistas, 

são sinais nesse sentido. O Programa foi implantado em 1955 com objetivo de contribuir 
para o desenvolvimento da aprendizagem e melhoramento do rendimento escolar dos 

alunos, assim como a formação de hábitos alimentares saudáveis. A partir de 2009, com a 
Lei nº 11.947, 30% do valor foram direcionados à compra direta de produtos da agricultura 

familiar. Com a nova lei, conquista dos movimentos e agricultores, sobretudo por meio do 

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), foi possível aumentar os 



recursos destinados à agricultura familiar dentre outros avanços no novo marco 
institucional.  

 
ECONOMIA SOLIDÁRIA 

Serrinha sedia Encontro do Colegiado dos Empreendimentos da Arco Sertão 
Aconteceu até o último dia 25, no Armazém da Agricultura Familiar e Economia Solidária  

localizado em Serrinha, o Encontro do Colegiado dos Empreendimentos da ARCO SERTÃO. 
O encontro iniciado nesse 24 de agosto visou conhecer e aprofundar as experiências de 

Economia Solidária, debater os desafios de acesso aos mercados institucionais, trocar 
experiências e conhecer um pouco mais a trajetória da Rede Arco Sertão e suas estratégias 

de articulação. Com a participação de 35 Empreendimentos Econômicos Solidários (EES's), 
dentre Associações, Cooperativas e novos grupos, o evento de iniciativa da Arco Sertão e do 

Programa de Fortalecimento dos Empreendimentos Econômicos Solidários do MOC (PFEES) 
também apresentou as experiências exitosas da Rede Arco Sertão, do Fundo Rotativo 

Solidário e de EES's de Santaluz. 
 

EDUCOMUNICAÇÃO 

Crianças e adolescentes de Riachão, Nova Fátima e Ichu participam de produção 
de vídeo 

Gincana pedagógica com crianças e adolescentes da comunidade de Ponto Novo, em 
Riachão do Jacuípe e de Alto Sereno em Nova Fátima, nesse 24 de agosto,  foi uma maneira 

lúdica de garantir uma melhor compreensão sobre a importância dos meios de comunicação 
no contexto onde estão inseridos  estes jovens e o sentido destes meios comunicacionais 

nas mensagens escritas, orais e visuais. Esta atividade aplicada nas Oficinas de 
Educomunicação realizadas pelo Programa de Comunicação do MOC envolveu alunos e 

alunas de escolas do campo que também participaram da produção de vídeo a partir da 
reflexão de cada um sobre os direitos das crianças e adolescentes, tema do "ECA vai à 

escola", vídeo assistido por eles durante as oficinas. Oficina semelhante aconteceu na 
comunidade de Varjota, município de Ichu, no último dia 22 de agosto. As atividades foram 

facilitadas pelas técnicas Maria José Esteves, Kívia Carneiro e Cleonice Oliveira do Programa 
de Comunicação do MOC, com apoio de jovens multiplicadores de vínculos do projeto 

Parceiros por um Sertão Justo, desenvolvido pelo MOC com apoio da Actionaid.  

 
GRITO DOS EXCLUÍDOS/AS 

O 22º Grito dos Excluídos/as ecoará suas vozes nas vias junto ao desfile cívico  
O MOC e várias entidades continuam articulando o 22º Grito dos Excluídos deste ano que é 

um movimento nacional com o objetivo de unir forças para lutar por aqueles que não têm 
vez na sociedade e que se define como um conjunto de manifestações realizadas no Dia da 

Pátria, 7 de setembro, tentando chamar à atenção da sociedade para as condições de 
crescente exclusão social na sociedade brasileira. As reuniões acontecem sempre às terças  

com líderes locais e territoriais para reforçar o diálogo entre as pastorais e movimentos 
sociais, partindo de elementos que conjugam forças, conteúdos e metodologias que 

favorecem o processo democrático para denunciar e desmentir a mídia que defende aos 
interesses das classes dominantes. O tema de 2016 “Este Sistema é insuportável: exclui, 

degrada, mata!”, tem como base a Carta do Papa Francisco aos Movimentos Populares.  O 
Grito dos Excluídos é sempre um momento de „encontro de gritos e clamores por justiça, 

onde os movimentos sociais, religiosos, sindicais dentre outros, unem seus gritos para 

denunciar a violação dos direitos humanos e as injustiças que afetam a vida do povo.  
 

 
Visite-nos nas redes sociais: 

Facebook: www.facebook.com/moc 
Site: www.moc.org.br 

 
 

AGENDE-SE PARA ATIVIDADES NOS PRÓXIMOS DIAS: 
 

29 de agosto 

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


Oficina de Radiojornalismo em Mucambinho, município de SantaLuz 

 

29 de agosto 
Oficina de Leitura Lúdica com crianças e adolescentes, Projeto KNH, em Mucambinho, município de 
SantaLuz 

 
 


