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CARAVANA MOC 50 ANOS
Caravana MOC 50 Anos é tema de entrevista na Rádio Sociedade de Feira
Uma das pautas do Programa Acorda Cidade transmitido pela Rádio Sociedade de Feira de
Santana AM, na manhã desta quinta-feira (25), foi a "Caravana MOC 50 Anos - Por um Sertão
Justo" e a própria história da instituição. Vera Carneiro, coordenadora do Programa de
Educação do Campo Contextualizada (Peconte) foi entrevistada pelo radialista Dilton Coutinho
que quis saber sobre as ações prioritárias da entidade, parceria internacional e, é claro, sobre
a Caravana que realizará diversas ações amanhã (26), no Centro Social Urbano (CSU), em
Feira, dia 1º de junho em Conceição do Coité e dia 14 de junho em Araci. No segundo
semestre outros municípios serão visitados. Vera também pontuou um pouco sobre o objetivo
e a itinerância proposta pela Caravana e convidou ao público para acessar os editais no site do
MOC para participar do Festival Literário "Sertão em Verso e Prosa" e da Exposição Fotográfica
"Olhares sobre o Sertão". Para jornalistas e veículos de comunicação ela apresentou a
proposta do Prêmio "Sertão na Mídia" destinado a premiar o trabalho de jornalistas, repórteres
e comunicadores comunitários voltados para a promoção do desenvolvimento sustentável do
Semiárido e na projeção de uma imagem positiva do sertão.
CIR’ANDANDDO PELOS DIREITOS
MOC recebe visita de assessores do KNH
O MOC recebeu nestes 24 e 25 de maio a visita de Christiane Resende, assessora de projetos e
Ítalo Souza, assessor financeiro no Brasil da Kinder Not Hilfe – (KNH), uma entidade alemã
que desenvolve ações voltadas para o direito de crianças e adolescentes. A visita objetiva
realizar encontros de monitoramento e conhecer ações do projeto Cir'Andando Pelos Direitos
desenvolvido pelo MOC com apoio do KNH. Este projeto visa fortalecer os direitos das crianças
e dos adolescentes com foco na comunicação e participação social. Nessa quarta (24) a
comunidade de Mucambinho, em Santaluz foi a primeira a ser visitada pela manhã pelos
assessores acompanhados por técnicos do MOC e jovens multiplicadoras de vínculos, reunindo
as crianças envolvidas no projeto e pessoas da comunidade. As crianças surpreenderam o
grupo com um programa de rádio elaborado por eles mesmos e com uma apresentação
cultural. À tarde a comitiva seguiu para Lagoa Grande, comunidade de Retirolândia para
analisar a possibilidade de inclusão do local no novo projeto da instituição com o MOC. Os
assessores do KNH ainda participaram nesta quinta (25), na sede do STR de Retirolândia de
reunião com representantes de quatro comunidades envolvidas no projeto, com a
coordenadora pedagógica do MOC, Vandalva Oliveira, os técnicos Tainá Matos, Pedro Genir,
Leane Reis e Cleonice Oliveira, para avaliação final.
AGRICULTURA FAMILIAR
Feira sedia Seminário sobre Programa de Aquisição de Alimentos
O Seminário realizado pela Superintendência de Inclusão e Segurança Alimentar da Secretaria
de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), nesta terça e quarta-feira
(23 e 24), em Feira de Santana, teve como tema “Experiências exitosas e desafios na
execução do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)”. O evento contou com a participação
do MOC enquanto integrante do Fórum Baiano da Agricultura Familiar representado por
Gisleide do Carmo, coordenadora do Programa de Fortalecimento dos Empreendimentos

Econômicos Solidários (PFEES). No encontro foram esclarecidas dúvidas sobre o Programa e as
formas de adesão e potencializar o consumo e a valorização dos alimentos produzidos pela
agricultura familiar. O PAA é destinado às famílias em situação de vulnerabilidade social,
inscritas no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O
seminário também reuniu Naidison Baptista representando Articulação Semiárido Brasileiro
(ASA), o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional da Bahia (Consea-BA) e a
Agência Regional de Comercialização do Sertão da Bahia (ARCO Sertão).
CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO
Comunidade de Bastião recebe pessoas de cinco estados para Intercâmbio na
construção da Cisterna Telhadão
Tudo começou numa ação de união, determinação e colaboração. Não poderia ser diferente. A
comunidade de Bastião, distante 15km da sede Retirolândia recebe durante toda essa semana
grupos de pedreiros, coordenadores/as e técnicos/as para participar do intercâmbio de troca
de saberes sobre as técnicas de construção da Cisterna Telhadão. Essa é mais uma tecnologia
que tem como objetivo captar a água de chuva por meio de um telhado de fibrocimento,
construído com aproximadamente 220 m². Com essa área, 300/400mm de chuva são
suficientes para encher a cisterna, que tem capacidade para 52 mil litros. Leia mais no site do
MOC.
GÊNERO
MOC segue no fortalecimento da luta contra a violência às mulheres.
Nesta quarta (24), o MOC esteve no SINTRAF Coité numa roda de conversa facilitada por
Selma Glória, coordenadora do Programa de Gênero, discutindo a reestruturação e
fortalecimento da Rede de Proteção às Mulheres. Participaram do encontro lideranças
femininas, Sindicato dos Trabalhadores/as da Agricultura Familiar (Sintraf) de Conceição do
Coité, profissionais de Organismos de Proteção as Mulheres em situação de violência, com
representação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres - CMDDM, Coletivo
LACRE/UNEB, Secretarias de Educação, Assistência e Desenvolvimento Social e da Saúde e
assessoras legislativas.
VAKINHA VIRTUAL
Contribua com a Caravana MOC 50 Anos - Por Um Sertão Justo
Para obter êxito no projeto Caravana MOC 50 Anos a instituição precisa de ajuda financeira
dos parceiros e amigos, o que justifica a ideia da criação de uma “Vaquiinha Virtual”. A
proposta desta vaquinha é compor um Fundo Solidário para as despesas da Caravana
itinerante e com a celebração dos seus 50 anos que culminará em setembro. Através da
internet cada pessoa poderá contribuir da forma que lhe for mais conveniente optando entre
cartão de crédito e boleto bancário. Basta acessar e de forma segura o site Vakinha Virtual e
participar. Serrinha e Valente foram os primeiros municípios a receber a Caravana MOC 50
anos. Feira de Santana será o próximo, com encontro marcado para próximo 26 de maio. Já
estão agendados até agosto os municípios de Araci, Conceição do Coité, Nova Fátima, Riachão
do Jacuípe, Santaluz e Retirolândia.
Visite-nos nas redes sociais:
Facebook do MOC
Site do MOC
#2017MOC50anos
#PorUmSertaoJusto
AGENDE-SE
29 de maio: Oficina com detentores de direitos e obrigações do sistema de garantias de
direitos sobre a importância da educação e dos esportes cooperativos na formação de crianças
e adolescentes, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social - Retirolândia-BA.

30 e 31 de maio: Conferência Microrregional sobre a Saúde das Mulheres com o tema:
"Saúde das Mulheres: Desafios para integridade com equidade"- Eu estarei mediando um eixo
IV:Políticas Públicas e Participação Social - Feira de Santana
31 de maio e 01 de junho: Encontro territorial com mulheres agricultoras numa perspectiva
de Gênero e Agroecologia - Conceição do Coité.

CARAVANA MOC 50 ANOS:
Agenda JUNHO/2017
Oficinas, seminários, exposições,
diálogos, feiras temáticas...
01 de junho: Conceição do Coité
14 de junho: Araci
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