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EDUCAÇÃO DO CAMPO  
Barrocas acaba de aprovar a Lei Municipal de Educação do Campo Contextualizada 

A Câmara de Vereadores do município de Barrocas aprovou ontem, 14 de dezembro, a Lei 
Municipal de Educação do Campo Contextualizada. Trata-se de uma luta de quase quatro anos 

e uma grande conquista pela educação contextualizada no Semiárido, que envolveu atores 
como o Programa de Educação do Campo Contextualizada do MOC (Peconte), coordenadores 

dos Projetos CAT e Baú de Leitura no município, professores/as, Secretaria Municipal de 
Educação, Sindicato local de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais e a sociedade civil. Em 

2011 foi elaborada uma Minuta do Projeto de Lei com a participação da equipe do MOC e de 
profissionais da educação. A minuta foi construída junto com os outros municípios, mas cada 

município a exemplo de Barrocas fez a sua específica para colocar na Lei. Com a assessoria do 
MOC foram realizadas no município, reuniões, seminários e momentos de estudos sobre a Lei, 

além de debates e mobilizações para sua aprovação. Mais no site do MOC. 

 
CAMPANHA 

Transforme seu Natal em tudo que faz bem  
Neste Natal presentei de forma diferente mobilizando uma economia justa e solidária 

adquirindo lembranças, enfeites natalinos, sandálias e bolsas de couro, peças artesanais, 
geleias, queijos, panetones e muitos outros produtos da agricultura familiar e economia 

solidária. Encontre o presente certo em grupos de produção, associações ou cooperativas em 
seu município. Assim você contribuirá para dar maior visibilidade a outra economia em que a 

vida, a comunidade e a cooperação são o centro, e não o lucro e o individualismo. Ao 
promover a Economia Solidária para mais pessoas a sociedade se conscientiza de que é 

possível vivermos num mundo mais justo, solidário e sem marginalização e pobreza.  
Transforme seu Natal em tudo que faz bem!  Uma campanha do Movimento de Organização 

Comunitária (MOC), Arco Sertão Central e da Rede de Produtoras da Bahia. 
 

GÊNERO 

Audiência Publica Interterritorial sobre Violência Contra Mulheres acontece em 
Serrinha 

O Programa do Gênero do MOC realizou no último 09 de dezembro, no município de Serrinha, 
Audiência Pública Interterritorial sobre Violência Contra as Mulheres e os mecanismos de 

proteção. O evento teve a participação de lideranças do MMTR, Secretaria de Mulheres dos 
STRs, gestoras/es públicas, profissionais dos CREAS /CRAS, homens e jovens das organizações 

e comunidades de base. Os municípios de Araci, Serrinha, Santaluz, Conceição do Coité, Ichu, 
Quijingue, Valente, Nova Fátima, Riachão do Jacuípe e Teofilândia participaram da audiência 

que teve o objetivo de refletir criticamente sobre os padrões culturais geradores de 
desigualdade e violência de gênero, avaliar o contexto em que vivem as mulheres no Território 

do Sisal e Bacia do Jacuípe mediante os equipamentos inexistentes de proteção e criar 
estratégias territoriais de enfrentamento separação da violência de gênero junto ao poder 

público e sociedade civil. Também foi avaliada a importância de envolver homens no debate e 
o seu papel na superação de gênero. A proposta de programação da audiência pública 

aconteceu com debates e discussões sobre padrões culturais geradores de desigualdade de 

gênero. Leia mais no site do MOC. 
 

http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2449/barrocas-acaba-de-aprovar-a-lei-municipal-de-educacao-do-campo-contextualizada-
http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2447/audiencia-publica-interterritorial-sobre-violencia-contra-mulheres-acontece-em-serrinha


AGROECOLOGIA 
III Simpósio de Agroecologia da Bahia acontece em Seabra com a participação do 

MOC 
Os técnicos do MOC, Urias Rios de Oliveira e Reinilda Santos da Silva, realizaram em Seabra 

nessa quinta-feira (15), um mini curso sobre Convivência com o Semiárido, durante a 
programação do "III Simpósio de Agroecologia da Bahia (SAB) - Perspectivas da Agroecologia: 

Agricultura Familiar, Saberes Tradicionais e Transição Agroecológica" que acontece no Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), campus de Seabra. O evento que 

teve início no último dia 14 e segue até esta sexta-feira (16), com oficinas temáticas, 
intervenções culturais, minicursos e mesas redondas. "Trabalhamos na oficina sobre as 

tecnologias de captação de água, técnicas de armazenamento de alimento tanto humano 
quanto animal, armazenamento de sementes crioulas, alimentação, falamos sobre a utilização 

de recursos da caatinga, com participação de estudantes de Agroecologia e do curso de Meio 
Ambiente do IFBA, agrônomos, agricultores/as e técnicos de ATER de algumas entidades. Foi 

um evento muito produtivo, com uma rica troca de experiências com os participantes, com um 
rendimento muito bom com os trabalhos em grupo", ressalta Urias Rios. A I Feira da 

Agricultura Familiar, Agroecologia e Economia Solidária, do Território de identidade da 

Chapada Diamantina, abrigando 31 empreendimentos sociais também integra a programação 
do Simpósio.  

 
TRABALHO INFANTIL 

MOC participa de Audiência Pública sobre o Trabalho Infantil 
Técnicas do MOC do Programa de Educação do Campo Contextualizada (Peconte) participaram 

nessa quarta-feira (14) de Audiência Pública sobre o Trabalho Infantil, que aconteceu no 
auditório da Associação Comercial e Empresarial de Feira de Santana(ACEFS). A coordenadora 

do Peconte, Vera Carneiro, também representa no local o Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (CECA), enquanto conselheira na instituição. "Muito bom a formação 

e informações sobre a situação do trabalho infantil neste momento político. A ex-presidente do 
CONANDA e consultora da OIT Maria Isabel trouxe um histórico e uma contextualização. 

Estamos enquanto CECA, ajudamos na organização e mobilização. Parte da estratégia e ações 
do PE do PECONTE e da nossa PDI", ressaltou Vera. Além de representantes da sociedade civil, 

do CECA e MOC, o evento contou dentre outros, com a participação de representantes da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, do Conselho Municipal da Criança e do 
Adolescente e do Ministério Público do Trabalho. 

 
AGRICULTURA FAMILIAR 

MOC participa em Recife de balanço sobre ações de desenvolvimento sustentável da 
agricultura familiar no Semiárido brasileiro 

O MOC participou entre 12 e 15 de dezembro, no Assentamento Amaraji, em Recife (PE) do 
Seminário de encerramento do Projeto "Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar 

na Região Semiárida do Brasil", junto a representantes da ActionAid Brasil e ActionAid Itália, 
do Sasop, Conviver e da Caatinga. Além do balanço das ações do projeto e de analisar o atual 

contexto e suas implicações para organizações e movimentos sociais e principalmente para as 
famílias agricultoras e comunidades rurais beneficiadas pelas ações do projeto, o evento 

objetivou também apresentar e socializar os principais produtos gerados pelo projeto 
principalmente o estudo sobre Metodologia de Mensuração de Estoques Estratégicos de 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e a Sistematização de Sistema Integrado de Produção 

Familiar. A coordenadora pedagógica Vandalva Oliveira, e a coordenadora do Programa de 
Comunicação, Nayara Cunha, representaram o MOC no local. Intercâmbio de experiências e 

aprendizados gerados pelo projeto no Brasil e Itália, também fizeram parte da programação 
que incluiu ainda visitas a unidades produtivas, debates e muita reflexão. 

 
FÓRUNS 

Fóruns avaliam a atual conjuntura brasileira e planejam suas ações para 2017 
Com o tema "Terra, Território e Educação", acontece nestes 15 e 16 de dezembro, em 

Salvador, o 8º Encontro do Fórum Estadual de Educação do Campo do Estado da Bahia. As 
técnicas do MOC Ana Paula Duarte e Daiane Santos, do Programa de Educação do Campo 

Contextualizada (Peconte) participam do evento que reúne os sujeitos sociais que compõem o 



Fórum para debater a conjuntura atual da Educação do Campo, bem como avaliar e planejar 
as suas ações para o próximo ano. O Fórum Baiano da Agricultura Familiar (FBAF) também 

reuniu mais de vinte organizações no Centro de Formação Comunitária (CFC), em Feira, no 
último dia 12 de dezembro, para avaliação e planejamento de suas práticas voltadas para a 

agricultura familiar na Bahia. Na oportunidade foi realizado um debate sobre a atual 
conjuntura política brasileira. 

 
 

 
Visite-nos nas redes sociais: 

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

 
AGENDE-SE 

 
19 de dezembro – Avaliação do Projeto Cirandando pelos Direitos, no CEAIC, em Santaluz 

 

19 de dezembro – Plenária Territorial de Economia Solidária do Sisal, às 8h30 no Armazém 
da Agricultura Familiar e Economia Solidária, em Serrinha. 

 
20 e 21 de dezembro – Avaliação do Projeto Parceiros por um Sertão Justo, na sede do 

Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Conceição do Coité 
 

 
RECESSO DE NATAL E ANO NOVO: 

Natal:          De  23/12 a  26/12, retornando no dia 27/12 às 08:00 horas. 
Ano Novo:   De   30/12 a  02/01, retornando no dia 03/01 às 08:00 horas. 

 
Desejamos a todos e todas um Feliz Natal e que a Paz, a Sabedoria e o Amor seja o 

alimento do nosso SER para nós e para o nosso próximo no Ano que vem chegando e 
por todo vida!!! 

 

 

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

