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PREMIAÇÃO 

MOC e Arco Sertão Central entre as melhores experiências com ação territorial em 
toda a Bahia 

O Movimento de Organização Comunitária (MOC) e a Arco Sertão Central ficaram entre as 12 
melhores experiências bem-sucedidas em toda a Bahia, com ação territorial, de acordo 

resultado do edital público “Boas Práticas Territoriais: Experiências Bem-Sucedidas, Inovações, 
Resultados Positivos” divulgado nessa terça-feira, 22 de novembro. Foram inscritas 51 

propostas oriundas de 24 Territórios de Identidades, com os mais diversos temas, como 
juventude, formação, mulheres, quilombolas, tecnologia aplicada ao Semiárido, organização 

social, cultura, entre outros. “Comunicar e Denunciar: Campanha de Enfrentamento à Violência 
contra as Mulheres do Território do Sisal” foi a proposta defendida pelo MOC que ficou 

classificado em 6º lugar. A Arco Sertão Central concorreu e se classificou em 4º lugar com o 
tema “Arco Sertão: Uma experiência da Rede de Associações e Cooperativas de Produção, 

Serviço e Comercialização para o Desenvolvimento Territorial”. 
Saiba mais sobre a Premiação, Classificação...aqui no site do MOC. 

 

CAMPANHA INSTITUCIONAL 
“Vamos Mudar a Regra do Jogo? Homens pelo Fim da Violência Contra as Mulheres” é 

a mais nova Campanha do MOC 
A desigualdade de gênero tem se tornado nos últimos anos um dos problemas públicos de 

maior visibilidade social e política e reconhecida atualmente como uma das violações mais 
constantes de direitos humanos, ainda que estejamos dando passos largos para uma realidade 

mais igualitária entre homens e mulheres, ainda há muito a se construir. Acreditamos que só é 
possível avançarmos na luta pela conquista da igualdade e equidade de direitos, se também 

apostarmos no engajamento de homens e meninos para construir novas relações de gênero, 
sem atitude e comportamentos machistas. Neste contexto o Movimento de Organização 

Comunitária - MOC com o apoio da Actionaid, lança a Companha 2016 – “Vamos Mudar a 
Regra do Jogo? Homens pelo Fim da Violência Contra as Mulheres” que tem o objetivo de 

envolver homens e mulheres para refletir criticamente sobre os padrões culturais geradores de 
desigualdades de gênero e a violência contra as mulheres, na perspectiva de mudanças de 

atitudes e comportamentos machistas, para garantia dos Direitos Humanos das Mulheres e 

uma cultura de paz. Por que entendemos que é importante o envolvimento dos homens nesta 
luta? Detalhes da Campanha aqui no site do MOC. 

 
NOVEMBRO NEGRO 

Semana da Conscientização Negra é celebrada com muitas atividades 
O MOC em parceria com a Coopeser e a Rede Produtoras da Bahia está promovendo uma série 

de atividades na Semana da Consciência Negra. Seminário, cursos, oficinas e desfile 
aconteceram no Centro e Formação Comunitária, no bairro Papagaio, em Feira, de 23 a 25 de 

novembro deste. O Seminário sobre “Empoderamento das Mulheres, Identidade Afrobrasileira 
e Políticas Públicas Afirmativas” deu início às atividades na manhã do primeiro dia, seguido a 

tarde pelos cursos de “Customização de Blusas e Bolsas Afro” e curso sobre “Bijuterias 
Artesanais”. Nesse 24 de novembro foi dada a continuidade dos cursos pela manhã e uma 

“Oficina de Turbantes” a tarde fechando as atividades com um desfile das peças produzidas. 

http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2433/moc-e-arco-sertao-central-entre-as-melhores-experiencias-com-acao-territorial-em-toda-a-bahia
http://www.moc.org.br/campanha/14/campanha-vamos-mudar-a-regra-do-jogo-homens-pelo-fim-da-violencia-contra-as-mulheres


Hoje (25) acontecerá uma Assembleia que encerrará a programação. A Consciência Negra 
representa a luta dos negros contra a discriminação racial. As atividades são gratuitas e visam 

contribuir na conscientização para a importância desse povo na formação social, histórica e 
cultural de nosso país. Confira aqui as fotos das atividades. 

 
EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA  

MOC e parceiros discutem a produção de materiais didáticos contextualizados  
Técnicos do MOC do Programa de Educação Contextualizada do Campo (PECONTE) reuniram-

se hoje (24) na sede da instituição em Feira, com representante da Secretaria Educação de 
Conceição do Coité e da Editora FTD. Em pauta uma proposta de parceria para a produção de 

materiais didáticos contextualizados com o Semiárido, atendendo a uma demanda dos 
professores/as dos municípios assessorados pelo MOC. “O MOC aceitou o desafio de produzir 

material didático para crianças e professores/as. Dialogamos com os gestores municipais. A 
Secretária de Educação de Coité articulou a reunião com MOC, Editora FTD e a própria 

Secretaria, para fazer uma avaliação crítica dos livros didáticos e propor parceria para 
construir esses materiais didáticos contextualizados com o Semiárido”, ressalta Vera Carneiro, 

coordenado do PECONTE. A FTD tem o sistema editorial e itinerários das áreas de 

conhecimentos. O MOC e a Secretaria já possuem a experiência da metodologia 
contextualizada, através de projetos como o Cisternas nas Escolas, CAT/Baú de Leitura, dentre 

outros.  
 

GÊNERO 
Projeto “Mulher com a Palavra” celebra Novembro Negro 

As técnicas do MOC, Selma Glória, Ádila da Mata e Ana Paula Duarte marcaram presenças 
nesse 22 de novembro na última edição do ano do “Mulher com a Palavra”, no Teatro Castro 

Alves, em Salvador. O evento foi uma celebração ao Novembro Negro e aos 21 Dias de 
Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Trata-se de iniciativa da Secretaria Estadual 

de Políticas para as Mulheres da Bahia (SPM-BA), com apoio de parceiros. O bate-papo teve 
mediação da Secretária Estadual de Políticas para as Mulheres da Bahia, Olívia Santana, e da 

comunicadora Rita Batista, contou com a presença de MC Carol, da cantora Preta Gil e da 
escritora Elisa Lucinda, que deixou o público encantando com suas intervenções poéticas. Com 

objetivo de tratar do tema Feminismo Negro, Geração Tombamento e outras gerações, o 

público teve a oportunidade de conhecer as experiências destas mulheres que enfrentam o 
machismo, o racismo e outros preconceitos, como a gordofobia, em uma noite de diálogo e 

descontração. 
 

IX ENCONASA 
Naidison é reeleito presidente da AP1MC 

O Movimento de Organização Comunitária - MOC representado pelo técnico Gilson Almeida se 
uniu a mais de 400 pessoas oriundas de todos os estados do nordeste e do Norte e Vale do 

Jequitinhonha, em Minas Gerais, para participar da IX edição do Encontro Nacional da ASA 
(ENCONASA). O evento que aconteceu de 21 de novembro, com encerramento hoje (25), na 

cidade de Mossoró (RN), aborda o tema “Povos e Territórios: Resistindo e Transformando o 
Semiárido”. Na noite da última quarta-feira (23), durante a programação do encontro o 

coordenador da ASA Bahia e assessor do MOC, Naidison Baptista, foi reeleito Presidente da 
Associação Programa Um Milhão de Cisternas para o Semiárido (AP1MC) a ser exercido no 

período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017. A eleição aconteceu durante Assembleia 

Geral Extraordinária convocada pela AP1MC e a posse na manhã de ontem (24). "A estrada 
não é da diretoria, não é só dá ASA, a estrada é de nós que lutamos por segurança alimentar, 

para nós que lutamos por melhores condições de vida principalmente para quem mais precisa. 
A estrada é nossa e nós não vamos abandonar essa estrada! E nós nos colocamos de corpo e 

alma na luta que nós vamos travar e na luta que nós vamos ganhar!", enfatizou Naidson 
Baptista". 

 
JUVENTUDE X AGROECOLOGIA 

MOC promove a I Caravana da Juventude Agroecológica do Território do Sisal e Bacia 
do Jacuípe 

https://www.facebook.com/pg/MOC-Movimento-de-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Comunit%C3%A1ria-176802699081262/photos/?tab=album&album_id=1178329172261938


O MOC promoveu de 22 a 24 de novembro deste, em Conceição do Coité, a I Caravana da 
Juventude Agroecológica com troca de experiências de forma dinâmica entre os jovens visando 

à reflexão sobre o protagonismo da juventude para a permanência no campo e para a 
transição agroecológica. O encontro buscou junto à juventude dos territórios da Bacia do 

Jacuípe e Sisal o debate acerca da melhoria das condições de vida para a permanência no 
campo e a busca para a sucessão rural, além de debater e refletir sobre o atual momento da 

política brasileira e qual o papel destes na transformação das realidades apontadas. Na última 
quarta-feira, dia 23 de novembro, os jovens visitaram experiências exitosas de grupos de 

produção e propriedades de agricultores e agricultoras familiares nas comunidades de 
Mandassaia II e Barreiros em Riachão do Jacuípe, comunidade de Mombaça em Serrinha, e 

Lajedinho em Barrocas. Cerca de 50 jovens participaram da caravana que ainda teve em sua 
programação, trabalhos em grupos, diversão, aprendizagens, apresentação cultural e muita 

integração entre os participantes. 
 

ECONOMIA SOLIDÁRIA 
MOC em Florianópolis discute Economia Solidária e Estratégias de Comercialização 

O MOC representado por Gisleide do Carmo, coordenadora do Programa de Fortalecimentos de 

Empreendimentos Econômicos Solidários (PFEES), participou em Florianópolis, Santa Catarina, 
da “Oficina Temática Sobre Economia Solidária e Estratégias de Comercialização”. O encontro 

visou principalmente refletir sobre os desafios e as oportunidades que se vislumbram em 
termos de políticas de produção, políticas de comercialização e políticas de crédito na 

economia solidária. O evento aconteceu entre os dias 21 e 23 de novembro, com mesas 
redondas e debates que objetivam avaliar a conjuntura política e econômica nacional e seus 

rebatimentos sobre as Políticas Públicas de Economia Solidária, e as de Redes de Cooperação 
Solidária como uma estratégia para enfrentar o desafio da comercialização. Leia mais no site 

do MOC 
 

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

Site: www.moc.org.br  
  

 

AGENDE-SE 

27 de novembro a 04 de dezembro - 28ª Feira Internacional da Agropecuária (FENAGRO), 

evento que irá abrigar a VII Feira Baiana da Agricultura Familiar, Economia Solidária e Reforma 

Agrária (VII FEBAFES), a Feira Tecnológica e o Salão dos Territórios de Identidade da Bahia, 

no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador. 

 

28 de novembro – Caminhada em Conceição do Coité, Campanha "16 Dias de Ativismo pelo 
Fim da Violência contra as Mulheres", às 08 horas. À tarde acontecerá o Seminário "Mulheres 

em Defesa de Direitos", com debates e palestra da coordenadora geral do MOC, Célia Firmo e 

de Elisângela Araújo, da CUT Brasil. 
 

01 e 02 de dezembro - Lançamento e Encontro de Formação do Projeto, “Pedra, Papel e 
Tesoura”, da TV Futura em Conceição do Coité. 

 

http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2426/moc-em-florianopolis-discute-economia-solidaria-e-estrategias-de-comercializacao
http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2426/moc-em-florianopolis-discute-economia-solidaria-e-estrategias-de-comercializacao
https://www.facebook.com/MOC-Movimento-de-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Comunit%C3%A1ria-176802699081262/
http://inetstudio.com.br/cron/maladireta/redirect.php?d=moc.org.br&mensagem=59&contato=3797&url=www.moc.org.br/

