Nº 520: 02 de setembro de 2016 : Feira de Santana-BA
MOBILIZAÇÃO
MOC e parceiros realizam em Serra Preta o Ato "O Campo com Gente e com
Direitos"
Com a força da democracia e a determinação daqueles que têm compromisso com o Brasil,
o Movimento de Organização Comunitária (MOC) e entidades parceiras convidam a todos
para o Ato "O Campo com Gente e com Direitos - em defesa da política de Convivência com
o Semiárido", próximo dia 06 de setembro, no município de Serra Preta. O Brasil vive nos
últimos tempos umas das maiores crises na sua conjuntura política e econômica. Com
recentes decisões adotadas pelo governo interino, temas como reforma agrária,
agroecologia e convivência com o Semiárido, além do fim do ministério do Desenvolvimento
Agrário, passam a ser minimizados no cenário nacional. Outra política que está gravemente
comprometida é a de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) voltada especificamente
para as famílias da agricultura familiar. O ato será realizado a partir das 08:00 horas da
próxima terça-feira (06), no Centro Comunitário de Serra Preta envolvendo
trabalhadores/as rurais e agricultores/as familiares, organizações, movimentos sociais e
sociedade civil para reivindicar do Governo medidas e ações estruturantes para amenizar
essa situação.
ECONOMIA SOLIDÁRIA
Rede Estadual de Cooperativas da Agricultura Familiar se reúne em Feira
Nesse 1º de setembro aconteceu na sede da Ascoob, em Feira, um encontro da Rede
Estadual de Cooperativas da Agricultura Familiar, articulada pelas unidades da Bahia com
objetivo de definir a Rede Central Estadual de Comercialização. O MOC foi representado no
local pelos técnicos Gisleide do Carmo e Thiago Fontenelle, do Programa de Fortalecimento
de Empreendimentos Econômicos Solidários (PFEES). O encontro conduzido pelo consultor
Arnoldo de Campos contou com a presença de Wilson Dias, diretor presidente da
Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), de Sílvia Bahia, da Secretaria do
Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Sandra Santos, da Secretaria do Trabalho,
Emprego, Renda e Esporte (Setre), além da participação de representantes de quatro redes
a exemplo da Arco Sertão Central, Rede Gavião, Rede Mata Atlântica e Frutos da Caatinga,
dentre outros.
GRITO DOS EXCLUÍDOS
Sigamos num só Grito
O MOC e várias entidades preparam o Grito dos Excluídos que acontece anualmente no dia
7 de Setembro em todo o Brasil, e em 2016 chega a sua 22ª edição com o lema “Este
sistema é insuportável: exclui, degrada, mata!” e o tema “Vida em primeiro lugar”. O Grito dos
Excluídos é um movimento articulado nacionalmente com o objetivo de unir forças para
lutar por aqueles que não têm vez na sociedade. Nestes anos de caminhada foram
incorporados novos atores sociais que tem a tarefa de reforçar o processo e unir àqueles
que vivem a cada dia o compromisso da superação da miséria e exclusão. Representantes
da igreja, movimentos sociais e sindicatos, além de pessoas de Feira e de outros
municípios, lideranças comunitárias e organizações estão convidados a participar do Grito
que clama por saídas democráticas para a crise do país e por construir uma força unitária
de lutas.

CISTERNAS NAS ESCOLAS
Novas cisternas serão implantadas em escolas rurais
A II Etapa do Projeto Cisternas nas Escolas vai começar. O município de Riachão do Jacuípe
foi o primeiro dos seis municípios inseridos nesse projeto a serem visitados pelo MOC para
um diálogo de apresentação e o que compete a cada segmento na construção das cisternas
escolares. Esta visita aconteceu na manhã do último 30 de agosto. A tarde o MOC visitou o
município de Ichu, com o mesmo objetivo O Projeto Cisterna nas Escolas de iniciativa do
Movimento de Organização Comunitária (MOC), em parceria com a ASA Brasil, financiado
pelo MDS que nesta etapa implantará 44 cisternas com a capacidade de 52 mil litros cada,
em escolas de comunidades rurais. Durante o processo de implantação são debatidos o
papel da cisterna enquanto um instrumento pedagógico, a interação entre o conteúdo
escolar e questões culturais e ambientais e relacionadas à importância da qualidade da
água, garantia da segurança alimentar e nutricional, e sobre a percepção da cisterna como
um instrumento de convivência com o Semiárido. Leia mais no site do MOC
COMUNICAÇÃO
Rádio Comunitária em Santaluz promove Exposição “A Arte da Cantaria”
A Associação de Radiodifusão Comunitária A Santa Luz FM, realiza nesta Sexta-Feira
(02/09), às 18h30min, no Auditório Lindaura Araújo, a abertura oficial da Exposição “A Arte
Da Cantaria: Uma Exposição Da Família Boaventura Abreu, De Santa Luz – Ba”.O evento
contará com as presenças de Professores e alunos da Graduação, Mestrado e Doutorado da
Faculdade de Arquitetura da UFBA e Professores e alunos da UNEB – Campus XIV. Haverá
Mesa Temática; Exibição de Áudio e Vídeo; Painel fotográfico e biográfico; Exposição de
fotografias; Exposição de obras e Visitação guiada por monitores. A coordenação e
curadoria da exposição são dos Professores Manoelito Carneiro das Neves e Maria Amélia
Silva Nascimento e conta com o apoio Institucional e cultural UNEB – Campus XIV e do
Núcleo de Tecnologia da Restauração e da Preservação da UFBA.
EDUCAÇÃO
Oficina espalha o prazer da leitura em Mucambinho
Crianças e adolescentes da Comunidade de Mucambinho, zona rural do município de
Riachão do Jacuípe, participaram da oficina de leitura lúdica com a equipe do Programa de
Comunicação do MOC. A atividade que aconteceu no último 29 de agosto tem a parceria do
KnH com o objetivo de desenvolver o prazer da leitura com as crianças e adolescentes que
de forma criativa e divertida interpretaram as historias dos livros entre si. Na atividade
facilitada pela técnica do MOC, Cleonice Oliveira, estavam presentes 23 crianças e
adolescentes.
EDUCOMUNICAÇÃO
Oficina espalha o prazer da leitura em Mucambinho
Cerca de 18 pessoas da comunidade de Mucambinho, município de Santaluz, ligadas à
associação local, igrejas, jovens, educadores/as e grupos de mulheres participaram no
último 29 de agosto da Oficina de Capacitação Técnica para produção de Programa
Radiofônico. No inicio do mês de agosto a comunidade foi contemplada com um sistema de
Rádio Poste, projeto do Movimento de Organização Comunitária em parceria com o KnH que
tem o intuito de promover a comunicação participativa e inclusiva para todos e todas da
comunidade onde poderão juntos com a comissão local desenvolver programas de rádio.
As pessoas presentes aprenderam a manusear os equipamentos técnicos e criar programas
de rádio para serem executados no sistema de rádio poste.
Visite-nos nas redes sociais:
Facebook: www.facebook.com/moc
Site: www.moc.org.br

AGENDE-SE PARA ATIVIDADES NOS PRÓXIMOS DIAS:
de setembro
Curso de Corel Draw promovido pela Coopercom, em Coité (Uneb)
06 de setembro

Ato “O Campo com Gente e com Direitos”, em Serra Preta, no Centro Comunitário, a partir das
08:00 horas.
07 de setembro
22º Grito dos Excluídos durante desfiles cívicos nos municípios
08 de setembro
Primeira Oficina de Requalificação do Plano Territorial de Desenvolvimento
Sustentável e Solidário– PTDRSS, em Feira de Santana (Território Portal do Sertão).

Rural

Rodas de Conversa
Conversa com as famílias (envolvendo mais homens adultos e jovens) sobre os mecanismos de
prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres:
08 de setembro - Serrinha
09 de setembro - Quijingue
13 de setembro - Ichu
14/15 de setembro. – Serrinha
14 de setembro – Riachão do Jacuípe
19 de setembro – Nova Fátima
12 de setembro
Oficina de Desenvolvimento Comunitário, em Santa Luz
13 de setembro
Oficina de Desenvolvimento Comunitário, em Retirolândia

