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ECONOMIA SOLIDÁRIA 

Política Nacional de Economia Solidária é tema de audiência pública em Brasília 
Com representação do Movimento de Organização Comunitária - MOC e da Rede Brasileira de 

Comercialização Solidária - Rede ComSol, iniciativas necessárias para o avanço da Política 
Nacional de Economia Solidária e as políticas voltadas para o segmento foram debatidas nessa 

quarta-feira (28) em audiência pública na Câmara dos Deputados, em Brasília. O evento foi 
promovido pela Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia a 

partir de requerimento apresentado pelo presidente da Frente Parlamentar Mista de Economia 
Solidária e Economia Criativa, deputado federal Angelim (PT-AC). Um dos pontos debatidos foi 

o avanço na tramitação do PL 4685/2012, que institui a Política Nacional de Economia 
Solidária, e garantir a continuidade da implementação do Plano Nacional de Economia 

Solidária, concebido e consolidado a partir de debates e construção coletiva em diversas 
instâncias de participação social (Conferências de Economia Solidária, Conselho Nacional de 

Economia Solidária e seus comitês, audiências e plenárias nacionais). 
 

MAIS GESTÃO 

Projeto Mais Gestão realiza novas oficinas de Inovação e Qualificação da Produção 
de Alimentos 

A terceira fase da Oficina de Inovação e Qualificação da Produção de Alimentos pelo Projeto 
Mais Gestão para as cooperativas inseridas no projeto continuam.  A oficina "Derivados de 

Mandioca" aconteceu nesta quinta e sexta (29 e 30) no Centro de Formação Comunitária 
(CFC), em Feira reunindo representantes de cooperativas localizadas no Portal do Sertão, 

Bacia do Jacuípe, Recôncavo e Baixo Sul. O evento contou com a participação dos alunos do 
curso de Psicologia da UEFS, 7° semestre, da disciplina Psicologia e intervenção em Contextos 

Comunitários, que visam observar as vivências e organizações comunitárias. Anteriormente, 
nos dias 27 e 8 de setembro, aconteceu no Armazém da Agricultura Familiar, em Serrinha, a 

oficina "Doces e Compotas" para as cooperativas do Território do Sisal. Todas as cooperativas 
participantes dos cursos facilitados pela instrutora Sandra Carvalho, são assessoradas pelo 

MOC. 
 

CISTERNAS NAS ESCOLAS 

Novas cisternas serão implantadas em escolas rurais 
O MOC realizou no último dia 26, na Comunidade de Casa Nova, em Ichu, um encontro para 

apresentação do Projeto Cisternas nas Escolas. Na oportunidade, técnicos do Programa de 
Educação do Campo Contextualizada e do Programa de Água, Produção de Alimentos e 

Agroecologia debatem as lutas, conquistas e as perdas dos direitos no Semiárido. O MOC 
achou estratégico visitar os seis municípios inseridos nesse projeto: Ichu, Itiúba, Teofilândia, 

Riachão, Quijingue e Lamarão. Foram envolvidos nessa conversa os Prefeitos, Secretários de 
Educação, Secretários de Obras , Secretários de Agricultura e a Comissão Municipal de Água. O 

Projeto Cisterna nas Escolas de iniciativa do Movimento de Organização Comunitária (MOC), 
em parceria com a ASA Brasil, financiado pelo MDS que nesta SEGUNDA etapa implantará 44 

cisternas com a capacidade de 52 mil litros cada, em escolas de comunidades rurais. 
 

CAMPANHA INSTITUCIONAL 



A Campanha do MOC continua: VOTE CONSCIENTE: Não venda - Não troque - Não 
negocie 

Principalmente com a proximidade deste domingo, 02 de outubro, dia da eleição 2016 no 
Brasil, as discussões sobre corrupção ganham ares de calamidade pública. Sua consequência é 

a sensação generalizada de impotência, de descrença e de debilidade civil que se abate sobre 
o eleitor (a), fazendo com que ele/ela se sinta alheio ao processo eleitoral e às suas 

consequências. O MOC continua a campanha Vote Consciente: Não venda - Não troque - Não 
negocie, por entender que isso precisa mudar, e com urgência, para que o resultado das 

eleições comece a refletir a participação consciente e criteriosa de cada cidadão na escolha dos 
seus/suas representantes. O voto não pode ser encarado como mais uma obrigação: ele é a 

principal arma de que dispomos para mudar o futuro. Junte-se a nós nesse momento 
importante da democracia! Baixe os spots, programa de Rádio e Banner AQUI. 

 
FUNDOS SOLIDÁRIOS 

3º Seminário Nacional dos Fundos Solidários 
O MOC foi representado em Brasília entre os dias 26 e 28 de setembro, pelo do técnico Mateus 

Lima, que participou do "3º Seminário Nacional dos Fundos Solidários - desenvolvimento 

territorial: fortalecimento, organização e direitos". O Seminário teve por objetivo debater o 
papel dos Fundos Solidários para o Desenvolvimento Territorial, a partir do Plano Nacional de 

Economia Solidária, em vista do fortalecimento, organização e efetivação de direitos. Além 
disso, o Seminário pretendeu celebrar a caminhada e conquistas dos Fundos Solidários, fazer 

uma avaliação geral dos processos realizados desde o primeiro seminário, atualizar e aprovar a 
Carta de Princípios e ainda refletir e propor encaminhamentos sobre a rede nacional de fundos 

solidários. O encontro foi construído pelas organizações da sociedade civil que atuam junto às 
experiências de Fundos Solidários em todo Brasil e tem o apoio do Governo Federal, através da 

Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES). 
 

INTERCÂMBIO 
Crianças e adolescentes participam de Intercâmbio em Serrinha 

No último 24 de setembro, crianças e adolescentes de 14 comunidades do município de 
Serrinha, integrantes do Projeto Parceiros por Um Sertão Justo participaram no povoado de 

Subaé, no mesmo município, do "Intercâmbio Municipal de Troca de Experiências entre 

Crianças e Adolescentes".  Técnicos do MOC e jovem dos vínculos solidários participaram do 
evento que tem como parceiro apoiador a organização internacional ACTIONAID promotora de 

projetos voltados principalmente aos direitos das crianças e adolescentes. 
  

 
Visite-nos nas redes sociais: 

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

  
 

AGENDE-SE 
17 a 20 de outubro - Dias de estudos com equipe técnica do MOC 
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