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INSTITUCIONAL 

MOC lança a Caravana comemorativa dos seus 50 anos em Assembleia Geral 
O Movimento de Organização Comunitária (MOC) lançará nesta sexta-feira, 31 de março, a 

Caravana MOC 50 anos – Por um Sertão Justo, durante sua Assembleia Geral Ordinária com 
evento às 18 horas na Pousada Central em Feira de Santana. Trata-se de uma proposta de 

celebração dos 50 anos da entidade que culminará em setembro deste ano. O período até lá 
será de muitas expectativas e de várias ações comemorativas e programáticas que envolverão 

o MOC e seus sujeitos nos Territórios do Sisal, Bacia do Jacuípe e Portal do Sertão. Reunindo 
sócios, representantes da sociedade civil organizada e do poder público, além de amigos, 

colaboradores e parceiros, na oportunidade também 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 dessa 
caminhada de meio século. 

 

EDUCOMUNICAÇÃO 
Projeto Esportes Cooperativos realiza oficina de formação 

Numa promoção do MOC aconteceu nessa quinta e sexta-feira (29 e 30/03) na Pousada 
Central, em Feira de Santana, uma oficina sobre Fundamentação e Prática de Jogos 

Cooperativos e Educomunicação. Trata-se de uma oficina de formação com jovens 
multiplicadores/as e educadores/as integrantes do Projeto Esportes Cooperativos, apoiado pela 

Unesco/Criança Esperança, que visa incentivar os participantes a desenvolver ações e práticas 
esportivas cooperativas nas escolas e comunidades e utilizar a Educomunicação como 

instrumento de democratização da comunicação nesses espaços. Convidado para o evento, o 
Prof. Vamberto Miranda fez uma fundamentação teórica sobre o tema além de exercitar 

práticas esportivas com o grupo. A promoção de espaços para o desenvolvimento de ações 
sócio educativas, culturais e esportes cooperativos como instrumento de melhoria da educação 

e do exercício da cidadania com crianças e adolescentes é um dos objetivos do projeto. A 
atividade acontece numa interface entre o Programa de Educação do Campo Contextualizada 

(Peconte) e o Programa de Comunicação do MOC (PCom). 

 
REFORMA PREVIDENCIÁRIA 

MOC participa de debate sobre a Reforma Previdenciária 
Carlos Gabas, ex Ministro da Previdência Social nos governos Lula e Dilma realizou no último 

dia 28 de março, no Centro de Cultura Amélio Amorim, em Feira de Santana, o debate "A 
Reforma da Previdência: um Golpe nos Direitos dos Trabalhadores". Na oportunidade a 

coordenadora geral do MOC, Célia Firmo, fez uma reflexão no local sobre o tema baseada na 
PEC 287. Grande parte da equipe técnica do MOC participou do evento. "Debate muito 

profícuo, político e coeso que desmonta o argumento de que a previdência está falida e 
também desmascara a farsa da falsa ideia de que a previdência privada é um caminho. Muito 

pelo contrário, a seguridade social foi tratada como direito constitucional! O que nos motiva a 
seguir mobilizados nas fileiras da luta da classe trabalhadora!!!", enfatizou Ana Paula Duarte, 

técnica do Programa de Educação do Campo Contextualizada do MOC. O encontro foi de 
iniciativa da CUT BA e FETRAF BA. 

 



EDUCAÇÃO 
UFRB divulga processo seletivo para candidatos indígenas e moradores dos 

quilombos 
A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), por meio da sua Pró-Reitoria de 

Graduação (PROGRAD), torna público o processo seletivo especial para preenchimento de 
vagas por estudantes indígenas aldeados ou moradores das comunidades remanescentes dos 

quilombos. São ofertadas 23 vagas em 19 cursos de graduação para ingresso no semestre 
letivo 2017.1. As inscrições são gratuitas e serão realizadas a partir das 9h do dia 27 de março 

até às 23h59 do dia 10 de abril, exclusivamente por meio da internet através do site da UFRB. 
Podem concorrer candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente em escola 

da rede pública de ensino e que tenham realizado as provas do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), na edição de 2015 ou 2016. 

 
GÊNERO 

Manhã de celebração às Mulheres no MOC 
O MOC promoveu em sua sede na manhã de ontem (30) um delicioso café da manhã o "Café 

com luta" em homenagem ao Março Mulher. Um dos aspectos do evento coordenado pelo GT 

Motivar foi a diversidade de reflexões sobre o que representa o ser mulher e suas lutas. Com 
muita criatividade e descontração representantes dos Programas trouxeram música, 

intervenção artística, poesia e mensagens ao grupo formado também por homens. ‘É verdade 
que mais um março se passou e permanecemos em luta. Porém este março teve um 

significado especial, pois mais do que nunca estamos provando a nossa força, em tempos que 
os direitos sociais estão ameaçados, fomos frequentemente às ruas para ser resistência e 

insurgir contra os golpistas que querem arrancar nossos sonhos de um Semiárido mais justo, 
solidário e equânime’. Parte da mensagem distribuída às mulheres pelo Programa de Gênero, 

do MOC. 
 

MARÇO MULHER 
Direitos das Mulheres e Reforma da Previdência na pauta do Março Mulher 

Integrando as ações do Março Mulher o MOC realizou na comunidade de Alto Alegre, em 
Serrinha, uma roda de conversa sobre "Direitos das Mulheres e Reforma da Previdência", 

reunindo mulheres, homens e jovens da comunidade. O debate sobre a reforma previdenciária 

e suas ameaças e consequências para a vida das mulheres e homens trabalhadores/as rurais 
foi mediado pela técnica do Programa de Gênero do MOC, Cátia Souza. O grupo também 

refletiu sobre os possíveis passos a serem dados para a construção de um novo cenário e para 
o fortalecimento da luta pela garantia de direitos e dignidade das mulheres. O evento 

aconteceu no último dia 27 de março. 
 

MARCO REGULATÓRIO 
Em pauta o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil 

O MOC representando o Fórum Baiano da Agricultura Familiar participa hoje (31) em Salvador, 
da reunião estadual da plataforma do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil 

(MROSC). Segundo a coordenadora geral do MOC, Célia Firmo, a reunião objetiva analisar as 
propostas para a regulamentação do MROSC no estado da Bahia. O técnico Alex Meireles, do 

Programa de Desenvolvimento Institucional do MOC participa do encontro. Aprovado em 2014, 
o novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil é fruto de um esforço conjunto 

do governo federal e da sociedade civil para modernizar as relações do poder público com as 

Organizações da Sociedade Civil (OSCs), agentes fundamentais para a execução de iniciativas 
de interesse público e para o aprofundamento da democracia. 

 
DIREITOS 

Direitos das Comunidades Tradicionais 
Direitos das Comunidades Tradicionais foi tema de debate nesse sábado, 25 de março, em 

Seminário realizado pelo MOC, Coletivo Livre e parceiros, que aconteceu no Centro Social 
Urbano em Feira de Santana. Representando o MOC a participação de vários técnicos e da 

coordenadora pedagógica Vandalva Oliveira que fez uma reflexão sobre o tema. Mulheres das 
comunidades de Mucambinho, assentamento localizado no município de Santaluz, das 

http://inscricao.ufrb.edu.br/login_discente.aspx


comunidades quilombolas Jitaí, em Retirolândia, e de Maracujá município de Conceição do 
Coité também marcaram presenças no evento. 

 

Visite-nos nas redes sociais: 

Facebook do MOC 
Site do MOC 

#2017MOC50anos 
#PorUmSertaoJusto 

 
 

AGENDE-SE 
 

31 de março: Assembleia Geral Ordinária do MOC com lançamento da Caravana MOC 50 anos 
– Por um Sertão Justo, com primeira chamada às 17 horas, na Pousada Central, em Feira de 

Santana. 
 

10 de abril: Evento de interfaces com a coordenação ampliada e representantes dos 
Programas do MOC, no CFC, em Feira. 

 

18 a 21 de abril de 2017: V Congresso dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, cujo tema 
será Terra e Produção de Alimentos e tem como lema: Mulheres e Homens dando as mãos, no 

campus da Universidade Estadual de Feira de Santana. 
 

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

