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IV ENA 

O segundo dia do IV ENA acolhe a diversidade dos territórios que constroem a 
agroecologia no Brasil 

Na manhã do dia primeiro de junho, as/os 2 mil participantes do Encontro se dividem em 16 
tendas que representam as redes regionais e seus biomas (Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata 

Atlântica, Pantanal e Pampa), bem como o Litoral e as Metrópolis. Em cada tenda, duas 
#experiências foram apresentadas na forma de instalações artístico pedagógicas, contando 

com imagens, objetos, produtos relatos orais e outras formas de expressão para contar a 
história, as experiências e os desafios das redes. As experiências apresentadas servirão de 

insumo para animar o debate entre todas as pessoas presentes em cada tenda, permitindo 
reflexões de âmbito mais geral a respeito do papel e da contribuição das redes para o avanço 

da agroecologia, bem como sobre a importância das políticas públicas para o apoio ao 

desenvolvimento das experiências em agroecologia. 
 

EXPERIÊNCIAS 
MOC participou da apresentação das experiências do MMRT em Feira do Semiárido 

O Movimento de Organização Comunitária (MOC), juntamente com as mulheres do Movimento 
de Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR) da região Sisaleira, participou no dia 25 de maio, na 

Universidade Estadual de Feira de Santana, na XI FEIRA DO SEMIÁRIDO, da apresentação das 
experiências dessas mulheres do Movimento, representado pela técnica Cátia Souza, do 

Programa de Gênero do MOC e por Lídia do MMRT. Elas apresentaram sobre como surgiu esse 
movimento, através da luta pelos direitos das mulheres e falando sobre como essa 

organização é instituída desde 2007 por mulheres trabalhadoras rurais, na sua maioria negras. 
Um espaço de luta, onde tem possibilitado à constituição de grupos e coletivos municipais, na 

qualificação de jovens lideranças e de ações voltadas a garantia dos direitos humanos das 
mulheres, atualmente, além das bandeiras de luta pela garantia e efetivação de políticas 

públicas, vem embasando sua trajetória numa pauta política de reivindicações. 

 
REUNIÃO DE ALIANÇAS PRODUTIVAS 

Reunião de Alianças Produtivas do Território do Sisal aconteceu em Valente  
Foi realizada no dia 25 de maio, no município de Valente, uma reunião com representantes de 

cinco cooperativas do Território do Sisal, selecionadas na primeira etapa do Edital 10 do 
Projeto Bahia Produtiva, destinado a formação de Alianças Produtivas Territoriais e diretores 

do Colegiado Territorial (CODES Sisal). A técnica do Movimento de Organização Comunitária 
(MOC) Renilda Souza esteve presente na representação do CODES, do qual o MOC é 

Conselheiro. O encontro teve como objetivo promover a apresentação das propostas para a 
avaliação do CODES. Depois de avaliadas as propostas o Colegiado lançará o resultado da 

análise no sistema da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) para dar 
seguimento ao processo de análise ,que no Território serão aprovadas até 4 Alianças 

Territoriais com valor máximo de 2,5 milhões por Aliança. 
 

 

 
 

 



ENCONTRO ESTADUAL  
Encontro Estadual de Redes de Cooperativas da Bahia aconteceu durante a XI Feira 

do Semiárido 
Nos dias 24 e 25 de maio, durante a XI Feira do Semiárido realizada pela Universidade 

Estadual de Feira de Santa (UEFS), aconteceu o Encontro Estadual de Redes de Cooperativas 
da Bahia, tendo como proposito uma discussão das iniciativas de comercialização dos produtos 

da agricultura familiar em lojas próprias, centrais de distribuição e redes de comercialização, 
que contou com a realização União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e 

Economia Solidária (UNICAFES), servindo ainda de troca de conhecimentos entre entidades 
envolvidas, para avaliar as ações que estão dando certo e debater quais desafios para acessar 

novos mercados.O encontro reuniu mais de 60 pessoas, representantes de redes de 
comercialização, a exemplo da Rede Arco Sertão Central, assessorada pelo Movimento de 

Organização Comunitária (MOC), representada presidente Eleneide Carneiro que na 
oportunidade compartilhou suas estratégias de funcionamento, localização, logística, estoque, 

marketing, prospecção de clientes, quadro de profissionais, diversidade de produtos, trabalho 
em rede, quais são as dificuldades para aumentar o acesso aos novos mercados, entre outros 

assuntos junto as demais entidades. “Vamos tá fortalecendo as centrais de comercialização 

isso é muito importante, disse Eleneide. 
 

SEMINÁRIO  
MOC participa do 6° Seminário Unificado de Imprensa Sindical 

O Programa de Comunicação do MOC (PCOM/MOC), participou hoje, 01, do 6° Seminário 
Unificado de Imprensa Sindical, em Salvador.A técnica do PCOM, Kívia Carneiro, foi convidada 

para falar das experiências do programa bem como o tema: as mídias alternativasna luta de 
classes, a comunicação no enfrentamento à mídia hegemônica e o genocídio das minorias. Na 

mesa também teve a participação de Laura Capriglione, do coletivo Jornalistas Livres e ex-
repórter especial do Folha de São Paulo e André Santana, professor da UNEB e jornalista e 

fundador do Portal Correio Nagô. O MOC acredita na indivisibilidade dos direitos humanos por 
isso a comunicação é fundamental para a conquista e manutenção desses direitos e se opõe ao 

modelo de comunicação onde o sujeito é meramente objeto receptor de informação e acima de 
tudo defende a comunicação que privilegia o diálogo, o direito a ter direitos e uma 

comunicação que respeita os direitos humanos.  

 
PCOM  

PCOM recebe visita de estudantes da UNEF 
Estudantes do curso de Publicidade e Propaganda da Unidade de Ensino Superior de Feira de 

Santana – UNEF, visitaram o Programa de Comunicação do Movimento de Organização 
Comunitária (MOC), na tarde de hoje (05), na sede do MOC. A visita dos/as estudantes tratou 

de conhecer o PCOM e suas ações. Como objetivo proposto irão construir um briefing para o 
programa. A proposta de um briefing é produzir, criar ações e soluções para possibilitar maior 

visibilidade de uma instituição. 
 

 
 

 
 

 

 
Visite-nos nas redes sociais: 
Facebook do MOC 
Site do MOC 
#2017MOC50anos 
#PorUmSertaoJusto 
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https://u4949693.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=b-2FjV-2BYGgWTFtbrUlElbgGGOpAtcD1K7Iy50AcHZEKgiYEVLv7-2BJiNlbjpux6cq2yvGZ-2BCqApts51a-2BI6koA6TgKSTo-2BIToO-2FVuty03BJ2v83SWMgtFvBJ2Gag8rwNtIhDuDyacH2u4XXO0TrKrAcFabq1Iuw-2BijtXNxatU8tXyC44yk1sWUTh-2B3jdsxCkiDujjI1qnZpsFrcbQNNOpKFBd0cxlDbeAtXkSQ5ZVIHFg1JH3DhLNQFtA5GaL9hwHUnmWqe1oGp7qMKkD5jjTYqBA-3D-3D_NjDeCmLahI4vMvFFTfA4UwSbINyNOeDOtJw3jWG9mDaULiF4kYCDTxylSgaL5M56kZvmliaG37-2BbT335hdnn1K7-2BI3NR5do8tEh5fsDYaOayblH0y0h7FlxE3lJNHHelfBT4qlZAehbuXLroUGqPcmaaWGtchhJc6nxvzCiHt5FsjZqCvSRfJD3-2F6iR8jLdMkgifkXhHs8-2FOzWGJEpToOlxJELep3a55n3ug0L42g8k-3D


AGENDE-SE  
 

06/06 - Reunião de Coordenação - MOC ; 
07/06 - Reunião do Ceca - SALVADOR ; 

07/06- Entrega dos equipamentos da rádio poste na comunidade de Lagoa Grande; 
08/06 - Ficha Pedagógica -  Itiúba ; 

08/06 - Reunião do Ceca – SALVADOR; 
11/06 - Cisternas nas Escolas (GRHE) – Biritinga; 

11 e 12/06- I Encontro Estadual de Economia Solidária da Bahia;  
12/06 -  Cisternas nas Escolas (GRHE) - Biritinga ; 

12/06 - Eleição Sociedade Civil (CECA) - Salvador/Feira; 
13/06 - Intercâmbio - TDH - Feira de Santana ; 

13/06 -  Eleição Sociedade Civil (CECA) - Salvador/Feira ; 
13 e 14/06- Monitoramento com jovens mutiplicadoras em Feira; 

14 e 15/06 - II ENCONTRO DE COORDENADORES-Feira;  
18 e 19/06 - Módulo I - Cisternas nas Escolas - Biritinga ; 

21 e 22/06- Módulo II - Cisternas nas Escolas - Santanópolis ; 

26 a 30/06 - Estudo e Produção para Escrita dos Livros ; 
 


