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INSTITUCIONAL 
Allan Callahan realiza oficina sobre "Utopias" com equipe técnica do MOC 

Dando continuidade ao processo de formação continuada da equipe institucional do Movimento 
de Organização Comunitária (MOC) foi realizada nessa quarta-feira (26) a oficina “Utopias na 

atual conjuntura política, estratégias de animação e motivação para os movimentos sociais 
seguirem firmes nas trincheiras da luta”, mediada pelo norte-americano Dr. Allen Callahan, 

que dentre outros títulos é professor de línguas e PHD em Estudos Bíblicos na Universidade de 
Harvard. “Precisamos sempre começar com a visão da utopia, isso serve como guia ideológica 

pra a agente, sem isso a gente fica sem rumo, sem direção certa. A gente está enfrentando 
um momento de desafios, mas precisamente por causa disso, a gente precisa imaginar coisas 

inéditas. Coisas que a gente nunca fez antes: novas estratégias, ideias, novas tarefas e ao 
menos tempo lembrando que nossas conquistas, mesmo estando no passado, serve como guia 

para nosso caminho. Tenho toda expectativa de que os movimentos sociais vão fazer coisas 
sem precedentes porque o memento é preciso”, ressaltou Callahan quando questionado sobre 

como enfrentar os desafios enquanto movimento social diante da situação sociopolítica e da 

filosofia que ele apresenta. (Mais no site do MOC) 
 

JUVENTUDE 
MOC participa em Recife do Seminário "Diálogos Juventudes e Agroecologia" 

Representando o Movimento de Organização Comunitária (MOC), o técnico de ATER, Pedro 
Genir, encontra-se em Recife com cerca de 150 jovens de 18 estados de todas as regiões do 

Brasil participando entre os dias 26 e 28 de outubro do Seminário "Diálogos Juventudes e 
Agroecologia". O encontro retoma as discussões da Plenária de Juventudes do III Encontro 

Nacional de Agroecologia (ENA) que teve como mote “Por que interessa à juventude discutir a 
Agroecologia?”. Esse encontro foi promovido pela Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), 

rede que envolve organizações e coletivos de todo o Brasil que repensam a agricultura através 
da Agroecologia, modo de produção que considera as relações sociais e ambientais. Pensar 

estratégias para o fortalecimento da Agroecologia e da construção dos territórios 
agroecológicos, também é uma das propostas do encontro, segundo Pedro Genir. Em debate, 

estudos que dialogam com a permanência das juventudes no campo a partir do olhar dos/as 

próprios/as jovens. (Leia mais no site do MOC) 
 

PREMIAÇÃO 
Edital vai premiar boas práticas territoriais desenvolvidas na Bahia 

Desde o último 21 de outubro estão abertas as inscrições no edital público Boas Práticas 
Territoriais, que vai selecionar experiências bem-sucedidas desenvolvidas em determinada 

área do conhecimento com abordagem territorial. O edital, que irá selecionar na primeira 
etapa 30 Boas Práticas Territoriais, é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Rural 

(SDR), por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), da 
Superintendência de Políticas Territoriais e Reforma Agrária (Sutrag) e da Superintendência 

Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural (Bahiater). As Boas Práticas deverão ser 
inscritas até o próximo dia 12 de novembro, por meio eletrônico. Podem ser enviadas pelo 

Colegiado Territorial, por uma das suas instâncias (Câmara, Comitê, Conselho Gestor, 
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Coordenação, Comissão, Núcleo, entre outros) ou por qualquer instituição que esteja atuando 
no Território, pública ou privada, desde que seja do conhecimento do colegiado. (Saiba mais 

aqui) 
 

ECONOMIA SOLIDÁRIA 
Economia Solidária movimenta a X Feira do Semiárido 

Centenas de pessoas passaram pelos estandes montados no hangar da Universidade Estadual 
de Feira de Santana (UEFS), durante a X Feira do Semiárido. Os trabalhos foram abertos na 

noite da terça-feira (25) com a presença de representante do MOC e autoridades locais. 
Empreendimentos econômicos solidários assessorados pelo MOC e integrantes do projeto 

Redes de Cidadania no Sertão da Bahia, que tem o patrocínio da Petrobras, receberam os 
visitantes em stands montados no local, onde expuseram e comercializaram seus produtos 

artesanais ou oriundos da agricultura familiar. “Este é um momento muito enriquecedor, não 
apenas de vender, mas pela troca de experiências, por conhecer novas pessoas, novas 

culturas”, declarou Arilma dos Santos Souza, integrante de um grupo de produção da 
comunidade quilombola de Vila Nova, em Biritinga. Além desses empreendimentos 

acompanhados pelo MOC na exposição e comercialização dos produtos, duas cooperativas 

prestaram serviços: A COOPEREDE, no fornecimento de refeições e hospedagem e a COOCIBA, 
do município de Barrocas, no fornecimento das camisas para o evento. (Matéria completa no 

site do MOC) 
 

AGROECOLOGIA 
Ipirá inaugurará sua Feira Agroecológica 

No próximo dia 1º de novembro o município de Ipirá vai sediar o evento inaugural da sua Feira 
Agroecológica. O evento acontecerá às 6 horas da manhã, no Centro de Abastecimento local. A 

Feira é uma realização do MOC e de diversos parceiros e conta com a participação de famílias 
assessoradas pelo MOC e por outras entidades no município através da chamada pública via 

Bahiater/SDR e Governo do Estado. Os agricultores familiares da região poderão a partir de 
agora, sempre às quartas-feiras, vender na Feira Agroecológica seus produtos orgânicos, livres 

de agrotóxicos e disponibilizar para os fregueses, frutas, verduras e temperos naturais, além 
de ovos, lanches, sucos, artesanatos e outros. A Feira de Ipirá será uma referencia para outros 

municípios, por se tratar de um exemplo na valorização dos agricultores familiares locais. Além 

da comercialização a Feira Agroecológica será um meio de agregar valores e saberes populares 
de agricultores (as) além de fortalecer a economia local. O município deu um salto importante 

por valorizar os produtos produzidos, plantados, colhidos e separados especialmente pelas 
mãos de homens e mulheres do campo que lutam e acreditam em uma vida melhor e num 

Semiárido possível. 
 

AGRICULTURA FAMILIAR 
Abertas até 04 de novembro as inscrições on-line para curso sobre o processo de 

aquisição de alimentos pelo PNAE e Agricultura Familiar 
Gestores educacionais de municípios e estados brasileiros terão a oportunidade de aprimorar 

seus conhecimentos sobre o processo de aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). As inscrições para o 

curso o PNAE e a Agricultura Familiar, promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), já estão abertas na plataforma e-FNDE e podem ser feitas até 4 de 

novembro. Com vagas limitadas, o curso será oferecido na modalidade a distância entre os 

dias 16 de novembro e 23 de dezembro. As aulas serão ministradas na própria plataforma 
onde são feitas as inscrições e contarão com quatro módulos, que abordam desde o histórico 

do Pnae até discussões sobre temas relevantes para a execução do programa, como a 
segurança alimentar. No ambiente virtual e-FNDE, os participantes terão autonomia para 

estabelecer suas rotinas de estudo, visto que estará disponível a opção de download do 
material, o que facilita a vida de quem vive em regiões de difícil acesso à internet. Apenas a 

avaliação final precisará ser feita on-line. 
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CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
IX Seminário Estadual de Conselheiros Tutelares e Ex-conselheiros da Bahia será 

realizado em Vitória da Conquista 
A Associação de Conselheiros Tutelares e Ex-Conselheiros do Estado da Bahia – ACTEBA em 

parceria com o Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente – NDCA/UESB, realizará nos dias 
17 e 18 de novembro de 2016, o IX Seminário Estadual de Conselheiros Tutelares e Ex-

conselheiros da Bahia. O evento acontecerá no Teatro Glauber Rocha, Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia/UESB, Estrada do Bem Querer, km 4, Vitória da Conquista-Bahia. O 

evento está na sua nona edição em comemoração ao Dia Nacional do Conselheiro Tutelar 
(18.11), e de forma contumaz serão realizadas palestras com especialistas na área da criança 

e do adolescente, bem como, momentos de integração e interação dos Conselheiros Tutelares 
e Ex-conselheiros, Cerimônia da Entrega do Certificado “Amigo do Conselho Tutelar” a 

personalidades que contribuem com o fortalecimento dos Conselhos Tutelares e a Assembleia 
Geral da ACTEBA. As inscrições estão sendo realizadas pelo blog da ACTEBA.  

 
 

Visite-nos nas redes sociais: 

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

  
 

AGENDE-SE 

1º de novembro – Evento inaugural da Feira Agroecológica de Ipirá, às 06 horas, no Centro 

de Abastecimento local. 

17 e 18 de novembro - IX Seminário Estadual de Conselheiros Tutelares e Ex-conselheiros 

da Bahia, na UESB, em Vitória da Conquista.  
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