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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. 

 
EDUCOMUNICAÇÃO 

Oficina de Educomunicação promove formação de multiplicadores 
A importância do poder da Educomunicação no contexto da comunidade e na vida das pessoas 

foi tema da oficina de formação de multiplicadoras ministrada pela técnica do Programa de 
Comunicação do MOC, Maria José Esteves, nessa quarta (22) em Conceição do Coité. Além de 

introduzir o conceito de Educomunicação provocando a inter-relação entre comunicação e 

educação como um campo de diálogo, o evento também buscou preparar e incentivar as 
jovens na multiplicação do conceito e na utilização de suas ferramentas em escolas do campo 

e/ou nas comunidades, como elemento pedagógico e de protagonismo infanto juvenil. De 
forma lúdica as participantes foram apresentadas às técnicas básicas necessárias para a 

produção de peças comunicacionais com uso de recursos tecnológicos variados, que integram 
educação e mídias no processo de ensino aprendizagem. O grupo presente foi composto pelas 

jovens multiplicadoras de vínculos dos projetos desenvolvidos pelo MOC, Cirandando pelos 
Direitos, Esportes Cooperativos e Parceiros por um Sertão Justo, apoiados pelo KNH, Unesco e 

Actionaid, respectivamente. 
 

RESAB 
Executiva da RESAB se reúne em Recife 

O MOC participa nessa quinta-feira (23) em Recife, capital pernambucana, da reunião da 
Executiva da RESAB - Rede de Educação do Semiárido Brasileiro junto com a Fundação 

Joaquim Nabuco. No local representado pela coordenadora do Programa de Educação do 

Campo Contextualizada, Vera Carneiro, o MOC e demais integrantes realizam o planejamento 
do Seminário Nacional: Semiárido e Educação: Ontem, Hoje e Perspectivas. 

 
EDUCAÇÃO DO CAMPO 

Lançado em Feira livro com resultado de pesquisa em Educação do Campo 
O MOC realiza nestes 23 e 24 de março, na Pousada Central em Feira, oficina com os 

coordenadores/as pedagógicos do Projeto CAT (Conhecer, Analisar e Transformar a realidade 
do campo) e Baú de Leitura, debatendo diversos temas, dentre eles a Agroecologia e o 

Agronegócio. No último dia 22 de março no mesmo local aconteceu um Seminário com 
gestores/as escolares e representantes de Universidades quando foi devolvido o resultado de  

pesquisa científica sobre os impactos da metodologia do Projeto CAT, 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, lançado durante o 
Seminário 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. 

 
CAMPANHA 

Municípios aderem à Campanha SerTão Solidário  
Continua a todo vapor a Campanha SerTão Solidário que visa a arrecadação de alimentos não 

perecíveis para pessoas que estão com dificuldades diante da seca agravada pela atual 
negação de direitos e de políticas adequadas ao Semiárido. Além da sua sede em Feira de 

Santana (Rua Pontal, 61, Jardim Cruzeiro) a campanha dispõe de vários postos de coletas 
distribuídos em outros municípios nas sedes dos Sindicatos de Trabalhadores/as Rurais de 

Quijingue, Nova Fátima, Ichu, Riachão do Jacuípe, Retirolândia, Araci, 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. 
 

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

MOC participa de evento que discute os arranjos produtivos do Território do Sisal 
O MOC representado pelas técnicas, Ana Dalva Santana e Ádila da Mata, participou nessa 

quarta-feira (22) em Valente, de encontro que teve por objetivo discutir os arranjos produtivos 
do Território do Sisal no âmbito da agricultura familiar. O evento de iniciativa do Colegiado 

Territorial do Conselho de Desenvolvimento Sustentável do Território do Sisal (Codes Sisal) 
aconteceu na sede da Fundação de Apoio à Agricultura Familiar do Semiárido da Bahia (Fatres) 

e contou com a participação de várias entidades da sociedade civil e do poder público do 
Território do Sisal, através das Secretarias de Agricultura. Na oportunidade, Wilson Dias, 

diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa 
vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR), apresentou a síntese do 

plano territorial nos eixos específicos sobre agricultura familiar. Também estiveram presentes 
o Coordenador da Fatres, Urbano Carvalho, o secretário executivo do Consórcio Público de 

Desenvolvimento Sustentável do Território do Sisal (CONSISAL), José Silva, além de 
secretários municipais de agricultura e representantes de organizações sociais. 

 

GARANTIA SAFRA 
Agricultores familiares têm até dia 31 de março para aderir ao Garantia Safra 

Encerra no dia 31 de março, o prazo para os agricultores familiares quitarem o boleto de 
adesão ao Garantia-Safra 2016/2017. O valor da adesão é de apenas R$ 8,50. O documento 

pode ser retirado nos Serviços Territoriais de Apoio à Agricultura Familiar (SETAFs), unidades 
da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), nos Territórios de Identidade da Bahia, nas 

secretarias de Agricultura dos municípios ou Sindicatos de Trabalhadores Rurais. Saiba Mais 
aqui. 

 
GÊNERO 

MOC participa em Recife de Seminário que debate as Lutas e Construções Feministas 
por uma ATER Agroecológica 

A coordenadora do Programa de Gênero do MOC, Selma Glória, representa a instituição em 
Recife nestes 23 e 24 de março durante o VI Seminário Mulheres em Territórios de 

Resistências-Lutas e Construções Feministas por uma ATER Agroecológica e o I Ciclo 

Internacional de Diálogos-Feminismo e Agroecologia. O encontro objetiva ser um espaço de 
avaliação da conjuntura nacional e construção de alternativas frente a este processo de 

retirada de direitos e de violências sobre os sujeitos, bem como um espaço de fortalecimento 
da luta feminista e de alianças entre mulheres rurais e urbanas da região nordeste do Brasil. 

Esse projeto fomentou um processo de construção de conhecimento, reafirmando princípios 
baseados no diálogo de saberes entre academia, técnicas de ATER, estudantes e agricultoras, 

promovendo o reconhecimento das diversas experiências que já vêm sendo desenvolvidas na 
região nordeste a partir das práticas feministas e na construção de uma Rede Feminista de 

ATER na Região Nordeste. O evento é fruto de uma parceria firmada em março de 2014 entre 
a Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, Universidade Federal do Ceará - UFC e a 

Diretoria de Políticas para as Mulheres Rurais e Quilombolas – DPMRQ para pesquisa e 

http://www.moc.org.br/campanha/18/campanha-sertao-solidario
http://www.sdr.ba.gov.br/2017/03/1482/Agricultores-familiares-tem-ate-dia-31-de-marco-para-aderir-Garantia-Safra.html
http://www.sdr.ba.gov.br/2017/03/1482/Agricultores-familiares-tem-ate-dia-31-de-marco-para-aderir-Garantia-Safra.html


formação de agentes de ATER na perspectiva do Feminismo e da Agroecologia - Projeto ATER, 
Feminismo e Agroecologia na Região Nordeste. 

 
Visite-nos nas redes sociais: 

Facebook do MOC 
Site do MOC 

#2017MOC50anos 
#PorUmSertaoJusto 

 
 

AGENDE-SE 
 

25 de março: Seminário Direitos das Comunidades Tradicionais, das 08:00 às 12:00 horas, 
no Centro Social Urbano, em Feira de Santana 

 
28 de março: Seminário sobre a Reforma Previdenciária, pela manhã, no Centro de Cultura 

Amélio Amorim, em Feira de Santana 

 
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/

