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DEVOLUÇÃO 

MOC participa da devolução do Projeto do Canal Futura em Conceição do Coité 

O município de Conceição de Coité recebeu no dia 02, a devolução do resultado do projeto 

Pedra, Papel e Tesoura desenvolvido pelo Canal Futura que no Território do Sisal tem o apoio 

do Movimento de Organização Comunitária (MOC) e Secretaria de Educação de Conceição do 

Coité. O projeto realizou oficinas com crianças e adolescentes onde as mesmas fizeram 

desenhos retratando o trabalho infantil. Essa ação resultou numa animação divertida e 

comovente, os desenhos ganharam vida e alegrou os 11 participantes presentes na atividade 

que receberam um kit com vídeo e uma revista em quadrinhos com as historias. 

 

HOMENAGENS 

MOC foi destaque nos 10 anos da Unicafes  

No dia 30 de novembro em meio à comemoração dos 10 anos da União Nacional das 

Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes-BA), o MOC foi bem 

destacado na cerimônia como grande parceiro da instituição: "Nessa nossa trajetória falar do 

MOC é falar de uma entidade que contribuiu e contribui no fortalecimento do cooperativismo. 

O MOC foi uma entidade que nos ajudou a organizar as cooperativas desta entidade Unicafes, 

com seus técnicos contribuindo, construindo, formatando. O MOC foi nosso grande parceiro e 

sempre digo que foi nosso pai que nos ajudou a construir, cuidou e cuida até hoje", ressaltou 

Iara Andrade, presidente da Unicafes Bahia. A coordenadora geral do MOC, Célia Firmo, 

também foi condecorada com uma placa em sua homenagem. 

 

ENFRENTEMENTO à VIOLÊNCIA 

Programa de Gênero realiza ações de Enfrentamento a Violência contra Mulheres 

Mulheres articuladas nos movimentos sociais e entidades do Território do Sisal, realizam 

marcha, passeatas, eventos de conscientização, principalmente para homens. Com foco 

especialmente nos homens o MOC através da sua campanha institucional: Vamos Mudar a 

Regra do Jogo? Homens pelo Fim da Violência Contra as Mulheres, tem surtido efeito grandes 

efeitos com participação das pessoas nessa luta. Municípios como Ichu, Nova Fátima e 

Conceição do Coité já realizaram atividades voltadas a mobilização nas ruas e percorrem 

comunidades falando sobre o tema. 

 

EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA 

Cerca de 30 educadores participam de intercâmbio de troca de saberes 

Movimento de Organização Comunitária realizou entre os dias 29 e 30 de novembro, através 

do Projeto Cisterna nas Escolas, o Intercambio de troca de saberes com educadoras(as) dos 

município de Riachão do Jacuípe, Ichu e Lamarão como resultado do Módulo III do projeto que 

trata do processo da Educação Contextualizada no Semiárido. Cerca de 30 pessoas, entre 

educadores/as e sindicalistas participaram do Intercâmbio no distrito de Barreiros, município 

de Riachão do Jacuípe, que teve por objetivo propor ações continuadas sensibilização e 



fortalecimento da educação contextualizada para convivência com o Semiárido identificando os 

aprendizados a partir dos processos formativos dos três módulos estudados.  

 

PREMIAÇÃO 

MOC faz apresentação do Projeto Comunicar e Denunciar na FENAGRO 

O Movimento de Organização Comunitária ficou 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. Foram 

inscritas 51 propostas oriundas de 24 Territórios de Identidades. Comunicar e Denunciar: 

Campanha de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Território do Sisal foi 

apresentada durante a FENAGRO em Salvador pelas técnicas Maria José do Programa de 

Comunicação e Selma Gloria do Programa de Gênero. 

 

FEIRA AGROECOLÒGICA 

Cansanção sedia a I Feira Feminista do Território do Sisal 

Com o apoio do MOC e de diversos parceiros aconteceu dia 25 de novembro, no município de 

Cansanção, a I Feira Feminista do Território do Sisal. O encontro reuniu no Centro de 

Abastecimento local agricultores/as familiares e diversos grupos de produção do Território. Na 

feira foram expostos alimentos da agricultura familiar, artesanatos e produtos diversificados de 

empreendimentos econômicos solidários da região, além de muita música, sarau e o Espaço 

Sororidade, onde as mulheres cuidavam umas das outras com massagens, tratos com os 

cabelos, sobrancelhas, unhas, maquiagens e também a oficina de turbantes. 

 

SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 

Semana da Conscientização Negra é celebrada com muitas atividades 

O MOC em parceria com a Coopeser e a Rede Produtoras da Bahia promoveu 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, dentre 23 a 25 

de novembro. As atividades contribuiu na conscientização para a importância desse povo negro 

na formação social, histórica e cultural de nosso país. A Consciência Negra representa a luta 

dos negros contra a discriminação racial. 

 

Visite-nos nas redes sociais: 

Facebook: www.facebook.com/moc 

Site: www.moc.org.br 

 

AGENDE-SE 

05 à 08 de dezembro - Feira Solidária dos Empreendimentos Econômicos Solidários, que fará 

divulgação, exposição e comercialização de produtos alimentícios e artesanais oriundos da 

agricultura familiar e empreendimentos econômicos solidários dos Territórios do Sisal, Bacia do 

Jacuípe e Portal do Sertão. 

07 de dezembro - Avaliação de 04 anos do Projeto TdH - Construindo Saberes para garantia 

de direitos à educação e alimentação de qualidade - Pousada Central 

08 e 09 de dezembro - Avaliação Anual do Projeto "A Educação do Campo Contribuindo com 

o Desenvolvimento Sustentável" - Pousada Central / 19:00h - PRÉ-LANÇAMENTO DO LIVRETO 

- "Sementes de Educação Contextualizada" 

08 e 09 de dezembro - Seminário de Avaliação Anual do Projeto "Melhorar a Educação do 

Campo no Semiárido da Bahia" - Projeto ICEP. Pousada Central. 

08 e 09 de dezembro - Avaliação Anual "Educação Contextualizada do Projeto Parceiros por 

um Sertão Justo" - Pousada Central. 

http://www.facebook.com/moc
http://www.moc.org.br/

