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INSTITUCIONAL 
MOC recebe visita de parceiro internacional 

Desde o último 18 de abril o MOC recebe a visita do parceiro suisso Terre des Hommes - TDH, 
representado por Olivier Grobet e Luciana Pinto. O TDH é uma associação não lucrativa Suíça, 

sem filiação política ou religiosa, comprometida com a infância e com um desenvolvimento 
solidário. A visita que termina hoje (20/04) visa conhecer melhor o trabalho do MOC e 

acompanhar de perto as ações iniciais deste novo quadrienal (2017-2020) do projeto "Saberes 
e Fazeres do Semiárido: direito à educação e alimentação saudável", que acontece nos 

municípios de Araci, Conceição do Coité e Riachão do Jacuípe. Nessa quarta (19) a equipe 
visitou a Escola Municipal da Comunidade de Ponto Novo, em Riachão do Jacuípe, sendo 

recepcionada por gestores/as, alunos/as e professores/as. O projeto tem como foco a  
alimentação saudável por meio da educação contextualizada, envolvendo também o 

acompanhamento das famílias agricultoras através do ATER e também a inclusão da economia 
solidária a partir do fortalecimento dos empreendimentos econômicos solidários 

 

COOPEREDE 
Empreendimentos da Rede Produtoras da Bahia participam de evento em Feira 

Integrantes do Coletivo da Rede Produtoras da Bahia participaram nestes 18 e 19 de abril, no 
Centro de Formação Comunitária (CFC) em Feira de Santana, de atividades que visam o 

fortalecimento dos empreendimentos econômicos solidários, assessorados pelo MOC e que 
compõem a Rede. No primeiro dia do evento, que também contou com a presença de técnicos 

do MOC, foi apresentado o projeto Ciranda das Mulheres apoiado pela 3ª Chamada Pública da 
Ação “Mulheres Negras e Populares: Traçando Caminhos e Construindo Direitos”, realizada 

pela CESE – Coordenadoria Ecumênica de Serviço e SOS Corpo, com financiamento da União 
Europeia. Na oportunidade Ana Paula de Oliveira, representando o Conselho Gestor do Fundo 

Rotativo (COGEFUR) fez uma explanação sobre acesso ao crédito, dirimindo dúvidas dos 
participantes. Relatos de experiências e uma oficina temática sobre políticas de 

comercialização - Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) e mercados institucionais aconteceu no segundo dia do encontro. 

 

EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA 
Em Ichu MOC realiza formação para estudo da Ficha Pedagógica 

Aconteceu no último dia 17 de abril em Ichu, formação para estudo da Ficha Pedagógica do 
Projeto "CAT - Conhecer, Analisar e Transformar a realidade do campo" e para a inserção do 

Plano de Curso Escolar, de forma contextualizada. O Secretário Municipal de Educação, Carlos 
Erivelton e cerca de 30 professores/as e diretores/as das escolas do campo participaram da 

atividade promovida pelo MOC que visou ainda fortalecer a prática de Educomunicacão como 
instrumento/elemento pedagógico. A oficina foi facilitada pela técnica do MOC, Bernadete 

Carneiro, do Programa de Educação do Campo Contextualizada (Peconte). 
 

CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO 
Comunidade de Lagedinho celebra a conquista de novas tecnologias de convivência 

com o Seminário 
Moradores da comunidade de Lagedinho localizada no município de Barrocas foram 

apresentados pelo MOC no último 12 de abril, ao Projeto Cisterna Telhadão. Na Bahia o MOC 

https://www.terredeshommessuisse.ch/


será a única entidade a executar este projeto. „O evento teve o objetivo de apresentar o 
Projeto Cisterna Telhadão e inaugurar a Casa Comunitária de Sementes Crioulas‟, ressaltou a 

técnica do MOC Ana Dalva Santana, que fez a apresentação do projeto que é uma ação da 
Articulação Semiarido Brasileiro (ASA) em parceria com a Pepsico.  Essa é mais uma tecnologia 

que tem como objetivo captar a água de chuva por meio de um telhado de fibrocimento para 
encher cisternas com capacidade de 52 mil litros, numa iniciativa de ampliar o estoque de 

água nas comunidades rurais para dar conta das necessidades dos processos coletivos , na 
perspectiva da soberania e segurança alimentar e nutricional. 

 
ECONOMIA SOLIDÁRIA 

Colocando a mão na massa 
Descontração, entusiasmo e muitos sorrisos não faltaram às integrantes do Grupo de Mulheres 

da Comunidade de Rufino, município de Araci, que literalmente colocaram a mão na massa 
durante a oficina de sabores em sequilhos que aconteceu nesse 11 de abril, na sede da Apaeb 

local. O encontro de iniciativa da Cooperede/Coopeser reuniu 21 mulheres que agora estão 
preparadas para mais uma oportunidade de geração de renda. A oficina faz parte das ações do 

Projeto Ciranda das Artes, desenvolvido pelo MOC em convênio com o Ministério de 

Desenvolvimento Agrário (MDA). Em 12 de abril oficina semelhante aconteceu no mesmo local 
reunindo o Grupo de Mulheres da comunidade de Boa Esperança, também de Araci. 

 
DIREITOS 

Vem aí a Semana de Ação Mundial #SAM2017! 
Vamos realizar um balanço da implementação da Lei nº 13.005/2014, do Plano Nacional de 

Educação -PNE contextualizado com o monitoramento dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável - ODS no Brasil, com ênfase em educação, igualdade de gênero e fortalecimento 

das instâncias democráticas de participação. Sob o mote, ‘Não vamos inventar a roda!’, a 
Semana de Ação Mundial - SAM garantirá um olhar nacional qualificado e crítico para esse 

debate, reforçando a necessidade da implementação plena dos marcos legais já existentes 
para o cumprimento do direito à educação e da necessidade de um chamamento nacional por 

nenhum retrocesso. As inscrições para o recebimento de materiais por correio estão abertas 
até o dia 25 de abril. Divulgue e garanta a sua inscrição, pois o envio de materiais é limitado 

aos primeiros 1 mil destinatários que se inscreverem por meio do site: 

semanadeacaomundial.org. De 2003 a 2016, a Semana já mobilizou mais de 70 milhões de 
pessoas em todo o mundo, sob iniciativa da Campanha Global pela Educação. Apenas no 

Brasil, já são 1,2 milhão de pessoas. É a maior atividade de mobilização qualificada da 
sociedade civil pelo direito humano à educação.  

 
Visite-nos nas redes sociais: 

Facebook do MOC 
Site do MOC 

#2017MOC50anos 
#PorUmSertaoJusto 

 
 

AGENDE-SE 
 

20 de abril: Encontro sobre Orçamento de Educação do Campo, na Câmara de Vereadores, 

em Itiúba, com debate do MOC. 
 

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. 
 

24 a 26 de abril: Reunião do Conselho Estadual da Criança e Adolescente (CECA), em 
Salvador 

 

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


12 e 13 de maio: A 8ª Feira da Agricultura Familiar, Economia Solidária e Reforma Agrária do 
Território do Sisal (FEIRAFES), na Casa da Cultura/Praça da Jazida, no município de Valente – 

Bahia. 
 

CARAVANA MOC 50 ANOS: 
Agenda ABRIL e MAIO/2017 

Oficinas, seminários, exposições, intercâmbios, rodas de 
diálogos, feiras temáticas... 

 
27 de abril:         Serrinha 

12 e 13 de maio: Valente 
26 de maio:         Feira de Santana 

 


