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INSTITUCIONAL 

MOC convoca sócios para Assembleia Geral Ordinária  
O Movimento de Organização Comunitária (MOC) realizará no próximo 31 de março, 

Assembleia Geral Ordinária com evento às 17 horas na Pousada Central, em Feira de Santana, 
quando reunirá sócios, representantes da sociedade civil organizada e do poder público, além 

de amigos, colaboradores e parceiros. Na oportunidade será analisado e deliberado sobre os 
relatórios de 2016 apresentados pela diretoria, coordenação colegiada e conselho fiscal, além 

de ser um momento de compartilhar anseios, perspectivas e comemorar as conquistas de uma 
caminhada de quase 50 anos da instituição. 

 
CAMPANHA 

Campanha ‘SerTão Solidário’ é lançada pelo MOC 
O MOC acaba de lançar a Campanha „SerTão Solidário‟ que visa a arrecadação de alimentos 

não perecíveis para pessoas que estão com dificuldades diante da seca que já se prolonga por 
vários anos no Semiárido baiano. Diferente de outros períodos de estiagem, a seca não afeta 

apenas a zona rural, mas as sedes municipais que passaram a sofrer também com a falta de 

água. Para atender o maior número possível de pessoas, além da sua sede em Feira de 
Santana (Rua Pontal, 61, Jardim Cruzeiro) a campanha dispõe de vários postos de coletas 

distribuídos nas sedes dos Sindicatos de Trabalhadores/as Rurais dos municípios de Quijingue, 
Nova Fátima, Ichu, Riachão do Jacuípe, Retirolândia, Feira de Santana e Santaluz, além de 

espaço para coleta nas APAEBs de Serrinha e Araci. Baixe as peças de divulgação da 
Campanha no site do MOC. 

 
EDUCAÇÃO DO CAMPO 

Resultado de pesquisa em Educação do Campo será lançado em Feira durante 
Seminário 

O Movimento de Organização Comunitária (MOC) realizará no próximo 22 de março um 
Seminário com gestores/as escolares e representantes de Universidades quando serão 

devolvidos os resultados de uma pesquisa científica sobre os impactos da metodologia do 
Projeto CAT (Conhecer, Analisar e Transformar a realidade do campo), nas políticas públicas da 

Educação do Campo e na aprendizagem das crianças no Território do Sisal, Bacia do Jacuípe e 

Portão do Sertão. O resultado da pesquisa de iniciativa da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA) e Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) com apoio do Instituto para 

Cooperação e Desenvolvimento (ICEP)/ Fundação Optimus, da Áustria e do Terre des Hommes 
Suisse está publicado no livro “Sementes de Educação Contextualizada”, que será lançado 

durante o Seminário na Pousada Central, localizado na Avenida Marechal Deodoro, Centro, em 
Feira de Santana. A Coordenação Geral da pesquisa foi realizada pela Profa. Dra. Maria do 

Socorro Silva (UFCG) e Profa. Dra. Inaiá Moreira de Carvalho (UFBA) com a colaboração da 
equipe do MOC e dos pesquisadores de campo. 

 
CRIANÇA ESPERANÇA 

MOC discute o Projeto Esportes Cooperativos 
O MOC promoveu em sua sede no último dia 13 de março, um momento de monitoramento e 

planejamento do Projeto „Esportes Cooperativos: Inclusão Social, Construção de Saberes e 
Cidadania no Semiárido‟. O evento contou com a participação da coordenação pedagógica, de 

técnicos do MOC e das jovens multiplicadoras nas comunidades onde o projeto atua. O projeto 

http://www.moc.org.br/campanha/18/campanha-sertao-solidario


desenvolvido pelo MOC com apoio da Unesco/Criança Esperança visa contribuir com a 
promoção do desenvolvimento humano de crianças e adolescentes de comunidades rurais 

tradicionais (remanescentes de quilombolas e afrodescendentes e assentadas de reforma 
agrária) em Conceição do Coité, Santa Luz e Retirolândia, no Semiárido baiano, a partir de 

processos sócios educativos, esportivo-cooperativos e culturais na perspectiva do 
protagonismo infanto juvenil com vista o desenvolvimento comunitário. 

 
SEGURANÇA ALIMENTAR 

Actionaid promove evento em Serrinha e discute Segurança Alimentar e Nutricional 
Diversos municípios do Território do Sisal e Bacia do Jacuípe debatem sobre Segurança 

Alimentar e Nutricional-SAN e o papel da mulher nos processos das unidades produtivas 
familiares e nos processos coletivos. Essa atividade é promovida pela Actionaid em parceria 

com MOC com objetivo de contribuir na pesquisa realizada pela mesma cujo tema é 
„Sistematização do Comportamento dos Sistemas e Subsistemas da Agricultura Familiar sob a 

Ótica da Segurança Alimentar e Nutricional‟, aplicada no estado de Pernambuco junto aos 
agricultores e agricultoras familiares. A atividade que aconteceu na terça e quarta (14 e 15) 

em Serrinha, teve como objeto abstrair elementos das discussões e complementar o 

documento da pesquisa com foco abordagem da participação da mulher nos subsistemas e na 
garantia da segurança alimentar e nutricional das famílias. Participaram dessa atividade 

mulheres agricultoras, lideranças do MMTR, Sindicato dos Trabalhadores/as Rurais e da 
Agricultura Familiar, Associações Comunitárias, além da participação de Ana Paula Ferreira, da 

Actionaid Brasil e de técnicas do MOC dos Programas de Gênero (PGEN) e do Programa Água, 
Produção de Alimentos e Agroecologia (PAPAA). 

 
ECONOMIA SOLIDÁRIA 

Coité sedia o VI Encontro Estadual de Mulheres Cooperativistas 
Inserido na programação do Março Mulher acontece nesta sexta-feira, 17 de março, em 

Conceição do Coité, o VI Encontro Estadual de Mulheres Cooperativistas que tematiza 'O 
Empreendedorismo das Mulheres no Cooperativismo'. O encontro acontece no Centro Cultural 

Ana Rios de Araújo e promove além da reflexão sobre o tema, uma inserção cultural e lúdica. 
Palestrantes renomados participam do encontro que ainda apresenta o painel „Mãos que 

Transforam‟ compartilhando a história empreendedora da Associação do Movimento de 

Mulheres Trabalhadoras Rurais e Agricultoras Familiares de Santa Luz, do Movimento de 
Mulheres Trabalhadoras de Quixabeira e da Associação de Mulheres Pintadense. Reunindo 

mulheres empreendedoras e seus potenciais produtivos, simultaneamente acontece o 
intercâmbio de troca de saberes e fazeres sobre empreendedorismo feminino e economia justa 

e solidária, organizado pelo MOC através do Programa de Fortalecimento de Empreendimentos 
Econômicos Solidários (PFEES), como parte das ações do Projeto Parceiros por um Sertão 

Justo, que tem o apoio da Actionaid. 
 

GÊNERO 
A luta continua com diversas mobilizações Semiárido afora 

Seguindo o calendário de lutas programado para o Março Mulher aconteceram diversas 
atividades na região a exemplo dos atos e caminhadas em sinal de protesto ocorridas no em 

diversos municípios a exemplo de Conceição do Coité, hoje (17) e Feira de Santana, Serrinha, 
Araci, Anguera e outros no último dia 15 de março. Em Quijingue um grupo e mulheres 

representantes da Rede de Mulheres, da Humana Brasil, da Secretaria de Mulheres do 

Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais e do Movimento Sertão Feminista, 
realizaram no dia 11 de março grafitagem no muro da Prefeitura Municipal e colagens nas 

principais ruas da cidade, com frases impactantes sobre a violência contra a mulher. No último 
dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher, o MOC e diversos parceiros participaram em 

diversos municípios de atos públicos liderados por mulheres para protestar por igualdade de 
direitos, pelo fim das diversas formas de violência às quais estão submetidas e principalmente 

contra a Proposta de Emenda a Constituição - PEC 287/2016, que trata da reforma da 
previdência social. 

 



 
 

Visite-nos nas redes sociais: 
Facebook do MOC 

Site do MOC 
#2017MOC50anos 

#PorUmSertaoJusto 
 

 
 

 
AGENDE-SE 

 
22 a 24 de março: VI Seminário „Mulheres em Territórios de Resistência: Lutas e Construções 

Feministas por uma ATER Agroecologica‟, em Recife/PE. 
 

22 de março: Debate sobre Arranjos Produtivos, no auditório da Fatres, promovido pelo 

Codes Sisal 
 

22 de março: Seminário com gestores escolares Projetos CAT/Baú de Leitura, com 
lançamento do livreto Sementes de Educação Contextualizada, na Pousada Central em Feira 

 
23 e 24 de março: I Encontro com Coordenadores Escolares, Pousada Central em Feira  

 
24 de março: Encontro da executiva da RESAB, em Recife/PE 

 
25 de março: Seminário „Direito das Mulheres Tradicionais‟, no CSU, em Feira de Santana, 

promovido pelo Coletivo Livre. 
 

29 de março: Assembleia Geral Ordinária da Arco Sertão Central, à 08 horas, no Armazém da 
Agricultura Familiar, em Serrinha 

 

29 de março: Assembleia Geral Ordinária Associação Central da Cidadania, às 13h30, no 
Armazém da Agricultura Familiar, em Serrinha  

 
29 e 30 de março: Oficina Projeto “Esportes Cooperativos”, na Pousada Central em Feira  

 
30 de março: Assembleia Geral Ordinária da Arco Sertão Bahia, às 10 horas, no Armazém da 

Agricultura Familiar, em Serrinha  
 

31 de março: Assembleia Geral Ordinária do MOC, às 17 horas, na Pousada Central, em Feira 
de Santana 

 

https://www.facebook.com/MOC-Movimento-de-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Comunit%C3%A1ria-176802699081262/
http://www.moc.org.br/

