
 Nº 588 :  27 de Março de 2018 :  Feira de Santana-BA 
 
 
 
 
 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2018 
MOC realizou Assembleia Geral Ordinária 2018 
O Movimento de Organização Comunitária (MOC) realizou no dia 26 de março, sua Assembleia 
Geral Ordinária de 2018 do exercício de 2017, na sede da instituição, em Feira de Santana, 
Bahia, na qual reuniu sócios, representantes das entidades parceiras, assim como sua equipe 
técnica de colaboradores, seguindo sua pauta de convocação, com: a) Deliberação sobre as 
contas apresentadas pela diretoria; b) O que ocorrer. O Diretor Presidente do MOC, José 
Jerônimo de Morais fez a abertura dos trabalhos assim como saudação inicial, estando ao lado 
do Diretor Financeiro do MOC Jorge Luiz Nery de Santana. Logo em seguida, a Coordenadora 
Geral do MOC, Célia Firmo apresentou os resultados das ações do MOC, a partir das áreas 
programáticas da instituição do ano de 2017, destacando os avanços como forma de 
transformação na vida dos sujeitos que fazem parte do contexto histórico e contribuem na 
historia de 50 anos da entidade. A coordenadora apresentou ainda, o antes e depois das áreas 
que estão sendo reformado na sede do MOC, fruto que vem se concretizando, a partir de 
doações da Campanha “João de Barro: Seja também construtor de um sonho coletivo”.  Leia 
matéria completa no site do MOC. 
 
 EDUCAÇÃO DO CAMPO CONTEXTUALIZADA  
Materiais sobre Educação do Campo Contextualizada foram Lançados em Feira de 
Santana 
Na quarta-feira 21 de março , lançou durante um Seminário realizado em Feira de Santana, 
Materiais Publicados sobre Educação do Campo Contextualizada fazendo parte do projeto 
Conhecer, Analisar e Transformar (CAT) e Baú de Leitura desenvolvido pelo Movimento de 
Organização Comunitária (MOC), há mais de 20 anos, em parceria com a Universidade 
Estadual de Feira de Santana (UEFS), movimentos sociais e sindicais dos municípios de 
atuação dos projetos, dentro dos territórios Bacia do Jacuípe, Sisal e Portal do Sertão. No 
Seminário foram apresentados os resultados da pesquisa realizada pela Universidade Federal 
da Bahia (UFBA) sobre a eficácia da Educação do Campo através do projeto CAT, refletiu ainda 
a importância dessa Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido e a 
trajetória do CAT, em seguida lançando os materiais, sendo eles CAT Conhecer, Analisar e 
Transformar; COMPREENDENDO MELHOR OS DIREITOS E O SISTEMA DE GARANTIAS DE 
DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES; Contando Nossa História Construindo Cidadania. 
Na mesa de saudação estiveram presente se a Secretária de Educação do Município de 
Conceição do Coité, Perpétua Sampaio, Representando a Sociedade Civil Nacelice Freitas 
(Professora da UEFS), um dos diretores do MOC Jorge Nery, Albertino Carvalho (UFBA) e 
Leidinalva Nascimento (APEB Serrinha). o Seminário contou ainda com a participação de 
secretários/as de educação, coordenadores municipais do projeto CAT e Baú de Leitura, 
Sociedade Civil de diferentes órgãos, além da Coordenadora Pedagógica do MOC Vandalva 
Oliveira, bem como a equipe do PECONTE que articulou toda organização do lançamento. Leia 
matéria completa no site do MOC.  
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SEMINÁRIO 
MOC realizou Seminário com Sociedade Civil em Feira de Santana 
Aconteceu na manhã do dia 21 de março, em Feira de Santana, um Seminário com a 
Sociedade Civil sobre Educação do Campo Contextualizada, com representantes de órgãos que 
compõe essa sociedade, que tem como proposito defender e buscar as garantia de acesso as 
politicas públicas como direito, assim tiveram presentes membros dos municípios de atuação 
do projeto CAT (Conhecer, Analisar e Transformar) e Baú de Leitura desenvolvido pelo 
Movimento de Organização Comunitária (MOC), através do Programa de Educação do Campo 
Contextualizada (PECONTE), nos Territórios: Sisal, Bacia do Jacuípe e Portal do Sertão. 
Contando com a facilitação de Professor Jorge Nery e Bernadete Carneiro da equipe 
PECONTE/MOC. O Seminário teve como objetivo o planejamento das articulações e das ações 
de formação e organização dos Fóruns da Sociedade Civil nos territórios/municípios, 
identificando os possíveis atores para montagens desses Fóruns, discutiu também a proposta 
dos Fóruns e suas características, definindo uma agenda de encontros de articulação e 
formação, projetando um plano de ação para criação dos Fóruns. Leia matéria completa no site 
do MOC. 
  
FÓRUM ALTERNATIVO MUNDIAL DA ÁGUA – FAMA 
Caminhada pelo Direito à Água foi realizada no último dia do FAMA 
No último dia do Fórum Alternativo Mundial da Água – FAMA, o 22 de março, que se comemora 
o Dia Mundial da Água foi realizada em Brasília /DF, uma caminhada com os movimentos 
sociais envolvidos na construção do evento, para realizar as denuncias de abusos no uso dos 
recursos hídricos, por empresas e governos, com a posição firme de dizer não a privatização 
da água e tendo no lema do evento “Água é direito, não é mercadoria. Com o apoio da 
Heks/Eper a sociedade civil pôde participar do FAMA, no qual a cooperação internacional 
promoveu dentro desse Fórum, tido como oficial, atividades para compartilhamento de 
experiências exitosas, no campo da gestão dos recursos hídricos. Nesse espaço, a Articulação 
Semiárido Brasileiro (ASA Brasil) apresentou suas experiências bem sucedida de mobilização 
da sociedade, para ações de distribuição do acesso democrático à água no Semiárido 
Brasileiro, dentre outras experiências no mundo. Vale lembrar, que durante o FAMA, a 
cooperação internacional, com entidades ligadas às igrejas no mundo, promoveu a tenda 
Inter-religiosa como forma de ampliar o debate a cerca da democratização do acesso á água 
no âmbito local, regional e global, com apresentação de práticas exitosas de gestão coletiva e 
pública dos recursos hídricos, como ainda de buscar encaminhamentos concretos de ações a 
serem desenvolvidas para a garantia desse direito. Leia matéria completa no site do MOC. 
 
ENCONTRO 
MOC realizou o I Encontro de Coordenações Municipais do CAT /Baú de Leitura e 
Sociedade Civil em Feira de Santana 
O Movimento de Organização Comunitária (MOC), através do Programa de Educação do Campo 
Contextualizada (PECONTE) realizou nos dias 22 e 23 de março, o I Encontro de Coordenações 
Municipais do Conhecer, Analisar e Transformar (CAT), Baú de Leitura e Sociedade Civil, em 
Feira de Santana, com o proposito de disseminar os resultados sobre a pesquisa do CAT e 
avaliar o inicio do ano letivo com base nos debates das Jornadas Pedagógicas e na construção 
das Fichas Pedagógicas, como ainda fazer o planejamento das ações a serem realizadas em 
2018. O encontro retomou os passos da construção da Ficha Pedagógica, e como o Baú de 
Leitura pode contribuir nesse processo, avaliando essa prática que fortalece a Educação do 
Campo Contextualizada e busca subsídio para melhorar e qualificar essa educação. Assim 
seguiu as discussões e reflexões sobre o que poderiam acrescentar na metodologia do 
CAT/Baú de Leitura. Em outro momento, o professor Sandro Silva dialogou, cantou e encantou 
com os praticantes sobre: “O lúdico na Educação do Campo Contextualizada (Sons, 
instrumentos e músicas)”. Tendo ainda uma noite cultural, com exibição do filme "Batismo de 
Sangue", debatido sobre seu contexto e que ele leva para a realidade de cada um/uma 
educador. 
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Visite-nos nas redes sociais: 
Facebook do MOC 
Site do MOC 
#2017MOC50anos 
#PorUmSertaoJusto  
 
 
 
 
 
 
AGENDE-SE 
 
 
27 de março- Reunião em Serra Preta –Violência contra as mulheres;  
27 e 28  de março – II Caravana da Juventude Agroecológica em Conceição do Coité ;  
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