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INTERCÂMBIO 
Crianças e Adolescentes participam de Intercâmbio em Conceição do Coité 

O Movimento De Organização Comunitária (MOC) realizou nesse dia 08 de setembro, no 
município de Conceição do Coité, o Intercâmbio de Troca de Experiências entre Crianças e 

Adolescentes promovido por vínculos solidários do MOC numa parceria da ACTIONAID. 
Aconteceu no auditório do Sindicato local dos Trabalhadores da Agricultura Familiar. O 

evento contou com a participação de cerca de 50 crianças do município de Conceição do 
Coité das Comunidades de Serrote, Lagoa Ferrada, Gibóia de Salgadália, Açude de Aroeira, 

Boa Vista, Distrito de São João e Nova Palmares. Leia mais no site do MOC. 
 

MOBILIZAÇÃO 
 Coube a Serra Preta sediar o décimo Ato "O Campo com Gente e com Direitos" 

O município de Serra Preta sediou nessa terça (06) o décimo Ato "O Campo com Gente e 
com Direitos-em defesa das políticas de convivência com o Semiárido". Cerca de 200 

agricultores e agricultoras familiares se reuniram para o encontro no Centro Comunitário 

local a convite do Movimento de Organização Comunitária (MOC), Sindicato dos 
Trabalhadores/as Rurais do município, Federação Nacional dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras na Agricultura Familiar (Fetraf) e do Fórum Baiano da Agricultura Familiar 
(FBAF), idealizadores do evento. Durante toda a manhã famílias de agricultores/as 

beneficiárias dos programas da politica de convivência com o semiárido e organizações que 
se articulam em rede para fortalecer as ações pela justiça social, anunciaram e celebraram 

suas lutas e conquistas, bem como denunciaram às ameaças à dignidade da vida no 
Semiárido, diante da atual conjuntura política brasileira. Saiba mais no site do MOC. 

 
GRITO DOS EXCLUÍDOS 

Sigamos num só Grito ecoando muitas vozes 
Centenas de pessoas nos Territórios do Sisal, Portal do Sertão e Bacia do Jacuípe, áreas de 

atuação do MOC, saíram de suas casas e participaram do desfile em comemoração ao dia 7 
de setembro. Alguns pela representatividade da data e outros pela tradição do evento nas 

praças e ruas de seus respectivos municípios.  Não menos despercebido, mas ainda tímido, 

o Grito dos Excluídos, que está na sua 22ª edição, ecoou suas vozes nas vias junto ao 
desfile cívico. Em defesa do lema “Este sistema é insuportável: exclui, degrada, mata!” e 

tema “Vida em primeiro lugar””, impulsionou os passos das pessoas que ainda buscam lutar 
pelos direitos e pela liberdade de expressão no nosso país. O MOC e várias entidades 

prepararam o Grito dos Excluídos deste ano que é um movimento articulado nacionalmente 
com o objetivo de unir forças para lutar por aqueles que não têm vez na sociedade. Foram 

várias reuniões 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. 

 
CISTERNAS NAS ESCOLAS 

Novas cisternas serão implantadas em escolas rurais 
Prestes a iniciar a II Etapa do Projeto Cisternas nas Escolas a coordenadora geral do MOC, 

Célia Firmo, e a técnica Bernadete Carneiro visitaram no último dia 05, o município de 

Teofilândia um dos seis municípios inseridos no projeto. O objetivo do MOC é visitar e 
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dialogar com Prefeitos, Secretários de Educação, Secretários de Obras , Secretários de 
Agricultura e a Comissão Municipal de Água destes municípios para apresentar o projeto e o 

que compete a cada segmento na construção das cisternas escolares. 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. 

 
COMUNICAÇÃO 

Membros da Coopercom participam de oficina de diagramação 
Integrantes da Cooperativa de Assessoria e Prestação de Serviços de Comunicação do 

Semiárido - COOPERCOM participaram nesse dia 05 de setembro, na UNEB em Coité, de 
uma Oficina de formação sobre diagramação. A oficina foi facilitada por Kívia Carneiro, 

técnica do Programa de Comunicação do Movimento de Organização Comunitária - MOC.  
Recém-formada com vinte sócios de diversos municípios dos Territórios da Bahia, já 

desponta com a vontade de desenvolver e qualificar sua equipe para uma comunicação 
eficiente dentro do seu espaço de atuação. 

 

CRIANÇA E ADOLESCENTE 
MOC participa de reunião do CECA 

Representando o MOC a coordenadora do Programa de Educação do Campo (Peconte) Vera 
Carneiro, participou no último dia 08 de setembro, em Salvador, de reunião para construção 

do Planejamento Estratégico do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CECA) onde integra o quadro de conselheiros/as. O evento aconteceu na sede do próprio 

Conselho, no bairro Nazaré, em Salvador. 
 

 
 

Visite-nos nas redes sociais: 
Facebook: www.facebook.com/moc 

Site: www.moc.org.br 
 

 

AGENDE-SE PARA ATIVIDADES NOS PRÓXIMOS DIAS: 
 

Reunião com candidatos eleições 2016 para apresentar demandas das 
comunidades – Projeto Cirandando pelos Direitos 

12 de setembro – Santaluz 
13 de setembro – Jitaí, Retirolândia 

 
Intercâmbio de Troca de Experiências com Crianças e Adolescentes, projeto 

Parceiros por um Sertão Justo 
13 de setembro – Ichu 

16 de setembro – Araci e Quijingue 
17 de setembro – Riachão do Jacuípe e Serrinha 
 
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: 
13 de setembro - Ichu 
14/15 de setembro. – Serrinha 
14 de setembro – Riachão do Jacuípe 
19 de setembro – Nova Fátima 
 
Oficina de Leitura Lúdica com Crianças e Adolescentes-Projeto CAT/Baú de Leitura 
19 de setembro – Jitaí, Retirolândia 
20 de setembro – Rose e Miranda, em Santaluz 
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