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DIREITOS 
Encontro de planejamento do projeto Cirandando pelos Direitos aconteceu em 
Santaluz 
Reunião de planejamento das ações dos próximos meses do projeto Cirandando pelos Direitos, 
desenvolvido pelo Movimento de Organização Comunitária em parceria com a Kinder Not Hilfe 
– (KNH), uma entidade alemã que desenvolve ações voltadas para o direito de crianças e 
adolescentes e comunga da busca e defesa dos direitos humanos junto ao MOC, foi realizada 
na útlima sexta-feira, 23 de fevereiro, no município de Santaluz, com as jovens multiplicadoras 
do projeto junto a Coordenadora Pedagógica do MOC Vandalva Oliveira e Cleonice Oliveira 
técnica do Programa de Comunicação do MOC. Entre as ações planejadas estão previstas e já 
programadas oficinas para as crianças e adolescentes membros desse projeto, para as famílias 
e ainda para os Detentores de Deveres dos Sistemas de garantias de Direitos de crianças e 
adolescentes, assim como intercâmbios de experiências tanto para os/as crianças e 
adolescentes como também para as famílias, entre outras atividades .Leia matéria completa no 
site do MOC 
 
EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA  
Política Pública de Educação do Campo Contextualizada será implantada em Serra 
Preta 
Durante os dias 20 e 21 de fevereiro, aconteceu no município de Serra Preta, a Jornada 
Pedagógica de 2018, com o tema: Educação e Contexto: desafios e perspectivas para o 
desenvolvimento de Serra Preta, trazendo um novo olhar para a educação do município, com a 
proposta de inserir a política pública de Educação do Campo Contextualizada, como 
metodológica. Essa proposta foi apresentada pelo Movimento de Organização Comunitária – 
MOC ao município, através da Coordenadora do Programa de Educação do Campo 
Contextualizada (PECONTE), Vera Carneiro. O MOC defende e desenvolve ações dessa 
metodologia, há anos, pois acredita e busca contribuir para que crianças e adolescentes dos 
municípios de atuação do tenham acesso aos direitos à Educação Contextualizada na 
perspectiva da Convivência com o Semiárido, alimentação saudável, esporte, cultura e lazer, 
expressando suas potencialidades criativas e ampliando visão crítica do mundo. A jornada 
contou com a participação de representantes do poder público municipal, a exemplo do 
Prefeito Aldinho, da primeira-dama e professora Renilda Leite, dos secretários/as do, 
professores/as, gestores escolares, equipe técnica do MOC/PECONTE e sociedade civil. E 
seguiu com palestras por meio da coordenadora de Educação Vera Carneiro MOC/PECONTE), a 
psicopedagoga Dilma Souza, contando ainda com as presenças dos vereadores Magno Souza, 
Mário Gonçalves e professores Maizo e Eliúde Miranda. Leia matéria completa no site do MOC. 
 
FORMAÇÃO 
MOC realizou formação sobre metodologia CAT em Serrolândia 
No dia 21 de fevereiro, o Movimento de Organização Comunitária – MOC realizou através do 
Programa de Educação do Campo Contextualizada – PECONTE, um Encontro de Construção de 
Ficha Pedagógica no município de Serrolândia, a formação aconteceu no auditório do Sindicato 
dos Trabalhadores/as Rurais, o município passa integrar a concepção metodológica do 
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Conhecer, Analisar e Transformar - CAT na realidade do campo. A inserção dessa metodologia 
só é possível com o compromisso da Gestão municipal em aderir essa política publica para 
Convivência com o Semiárido. O encontro foi facilitado pela técnica do PECONTE/MOC Ana 
Paula Duarte, contando com a participação de professores/as das escolas do campo, secretaria 
de educação, coordenadores/as e representantes do Conselho Municipal de Educação. Assim, 
Serrolândia implantará na base do ensino, a Educação do Campo Contextualizada, a partir de 
formação como essa, que conta com a parceria do município com o MOC, que já trabalha há 
anos com a metodologia do CAT em suas ações, na busca da melhoria da qualidade do ensino, 
através da formação com professores nas escolas municipais do campo e da definição de 
políticas públicas educacionais para a zona rural. O CAT atua dentro de uma proposta que 
valoriza as famílias do campo, sua cultura e seu trabalho, trazendo estes elementos como base 
na prática pedagógica dos professores/as em sala de aula e produz conhecimentos que 
contribuem para transformação da realidade de onde vivem. Leia matéria completa no site do 
MOC. 
 
FESTIVAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA  
Foi lançado o Edital de Finanças Solidárias no Festival de Economia Solidária no 
Shopping Salvador. 
Aconteceu no dia 23 de fevereiro, última sexta feira, o lançamento do Edital de Financias 
Solidárias no Festival de Economia Solidária que está sendo realizado desde o dia 15 deste 
mês e vai até o dia 28, com espaço para comercialização dos produtos da economia solidária, 
empreendimentos como a Arco Sertão Central, participa desse festival no Shopping Salvador. 
O Movimento de Organização Comunitária – MOC, através de Gisleide Carneiro (Coordenadora 
Programa de Fortalecimento de Empreendimentos Econômicos Solidários - PFEES) esteve 
presente no lançamento junto a Arco Sertão, União Nacional de Cooperativas da Agricultura 
Familiar e Economia Solidária - UNICAFES entre outras organizações. O edital tem como 
objetivo viabilizar recursos de maneira mais democrática para empreendimentos da economia 
solidária que não conseguem ou não possui acesso só sistema convencional. Segundo Olivia 
Santana (Secretária do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Olívia Santana) o crédito é 
essencial para o crescimento desses empreendimentos e abrirá portas para a geração de 
empregos, ajudando no desenvolvimento da economia do estado. Leia matéria completa no 
site do MOC. 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
Políticas Públicas de Convivência com o Semiárido contribui na transformação de 
vidas de famílias do campo 
Foi realizada uma visita técnica, nesse dia 22 de fevereiro, na Unidade Produtiva Familiar 
(UPF) de Antenor de Souza conhecido por Tenor e Maria Neuza Souza, conhecido como Neide, 
moradores da Fazenda Mandassaia, na comunidade de Cazuzão, município de Serra Preta, 
através do técnico Clécio Lima pela Chamada Pública de Assistência Técnica e Extensão Rural - 
ATER desenvolvido pelo Movimento de Organização Comunitária – MOC em parceria com a 
Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), por meio da Superintendência Baiana de 
Assistência Técnica e Extensão Rural - BAHIATER/SDR. Segundo Clécio Lima é possivel 
diagnosticar e observar com suas andanças e visitas, o quando as políticas públicas acessadas 
como direito, além de serem conquistadas e implementadas com muita luta, vem contribuindo 
para transformações de vida no contexto da Convivência com o Semiárido. A exemplo dessa 
família agricultora, que vem conseguindo mudar sua realidade com o acesso as políticas, como 
a de água de consumo e de produção, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar – PRONAF, ATER, Bahia Produtiva, entre outras. Leia matéria completa no site do 
MOC.  
 
 
 
Visite-nos nas redes sociais: 
Facebook do MOC 
Site do MOC 
#2017MOC50anos 
#PorUmSertaoJusto  
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AGENDE-SE 
 
 
28/02- Reunião do Fórum Estadual de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres do 
Campo – Participação de Cátia Souza. 
28/02 e 01 de Março – Planejamento do projeto “Mulheres e as Águas” – Recife 
Projeto em parceria da Actionaid com a Caixa Econômica – vai atuar em três estados 
(Bahia/Serrinha e Araci, Alagoas e Pernambuco) o MOC será parceiro e co-executor do projeto. 
06 á 08 de marco – Oficina de Rádio ASA – Maracujá – Conceição do Coité; 
08 de março - Feira de Santana– Marcha das Mulheres em um ato Unificado em Feira de 
Santana: Tema: Mulheres na luta por Direitos, Democracia e Autonomia.  
08 de março- Retirolândia - Ciclo de palestras – Tema: Lutar Contra a Violência é Defender a 
Vida – 13h 
08 de março-  Conceição do Coité – Atividades itinerantes nas comunidades (23/02 á 10/03). 
Caminhada dia 08/03, ás 9h no centro de Coité. 
13 á 17 de março – Fórum Social Mundial 2018 - Salvador – Bahia; 
Concentração: Estacionamento da prefeitura ás 8h.  
17 á 21 de março– FAMA: Fórum Alternativo Mundial de Água  
 


