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HOMENAGEM  

Naidison Baptista recebeu homenagem de despedida na Assembleia da AP1MC 
Esse amor tão bonito vai, vai gerar nova vida, vai. Cicatrizar feridas, fecundar a paz. Enquanto 

governa a maldade. A gente canta a liberdade. O amor não se rende jamais”. Esse verso de Zé 
Vicente traduz a emoção da linda homenagem concedida ao teólogo e militante Naidison de 

Quintella Baptista no dia 07 de junho, durante a Assembleia do Programa Um Milhão de 
Cisternas Rurais (AP1MC), organização que faz a gestão financeira e física dos programas da 

Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA).  Naidison Baptista que é formado na Universidade 
Católica de Salvador e Universidade Gregoriana de Roma e Instituto Litúrgico de Trier, na 

Alemanha, além de grande ativista do Movimento de Organização Comunitária (MOC), no qual 
foi Secretário-Executivo, responsável pelo processo participativo de planejamento e 

gerenciamento da entidade e Técnico em Desenvolvimento Social, está deixando a presidência 

da AP1MC, mas continuará na coordenação Executiva da ASA Brasil, representando a Bahia. 
Além da homenagem feita pela Assembleia da AP1MC, teve ainda por parte da família, da 

Coordenadora Geral do MOC Célia Firmo e Haroldo Schistek do IRPAA, que tiveram presente, 
especialmente para esse momento 

 
IV Encontro Nacional de Agroecologia 

MOC participou do IV Encontro Nacional de Agroecologia com a Caravana da Bahia 
"É o ENA de novo. A democracia é o grito do Povo". Seguindo a luta diária por um mundo mais 

justo e democrático, que Movimento de Organização Comunitária (MOC) vivenciou e participou 
entre os dias 31 de maio e 03 de junho do IV Encontro Nacional de Agroecologia (ENA), em 

Belo Horizonte/MG, fazendo parte da Caravana da Bahia, embasados com o lema Agroecologia 
e Democracia Unindo Campo e Cidade, através de militantes que resistem, insistem e 

persistem na transformação e protagonismo do sujeito com acesso as políticas públicas como 
direito, com base na agroecologia que vai além de um processo de produção, mas viabiliza os 

sentidos respeitosos de igualdade, direitos, liberdade e sustentabilidade dos povos. Por isso, 

que o ENA propôs nessa 4ª edição intensificar sua ampla programação, na reflexão e 
construção desse processo agroecológico e democrático na união do campo e cidade, ambos 

fundamentas para o desenvolvimento sustentável da nação. E levou através de oficinas, 
plenárias, seminários, exposição de produtos e demais atividades a reflexão e constituição de 

estratégias para fortalecer a luta de: Terra e Território, Juventude, Feminismo, Comunicação e 
Cultura seguindo o modelo de vida agroecológico, que traz um outro olhar, contrapondo o 

capitalismo que retira direitos, sonhos e dignidade da população. Leia matéria completa no site 
do MOC. 

  
Feira Agroecológica 

Feira Agroecológica de Conceição do Coité comemora um ano de existência e 
persistência no Semiárido baiano 

Agroecologia é vida! Esse é o lema que embala a resistência das Feiras Agroecológicas 
espalhadas pelo Semiárido baiano, a exemplo da Feira do município de Conceição do Coité, no 

Território do Sisal, na Bahia, que comemora nesse dia 08 de junho, um ano de existência e 

persistência na perceptiva da Convivência com o Semiárido, que gera autonomia, liberdade e 
dignidade para as famílias agricultoras e produtoras do campo, no processo de vivência e 

permanência no seu lugar, afinal, como dizem por aí, “Se o campo não planta, a cidade não 
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janta”. A Feira Agroecológica está recheada com uma diversidade de produtos da agricultura 
familiar, como hortaliças, frutas, legumes, feijão, ovos caipiras e muito mais, com 

características e essências em um modelo de produção de alimentos saudáveis, que respeita e 
convive em harmonia com a natureza, que preserva, cuida da terra, das águas, das sementes, 

que se baseia nesses princípios que contrapõe o modelo do agronegócio. Segundo o técnico 
Urias Rios do Programa Água, Produção de Alimentos e Agroecologia (PAPAA) do Movimento de 

Organização Comunitária (MOC), que acompanha a Feira e os/as agricultores que nela 
comercializam seus produtos, essa Feira Agroecológica significa a conquista de um sonho de 

agricultores/as e entidades que trabalham com esse processo sustentável e agroecológico, que 
vem se consolidando nesse ano, reafirmando e fortalecendo a importância desse produzir de 

maneira natural, sem uso de agrotóxicos, tendo um espaço diferente para comercializar e 
findar a confiança com o consumidor de uma produção de livre de veneno. Leia matéria 

completa no site do MOC.  
 

 
 

Instalação da Rádio Poste  

Rádio Poste será instalada na Comunidade de Lagoa Grande 
A comunidade de Lagoa Grande no município de Retirolândia, recebeu nesse dia 07 de junho, 

vibrante de alegria e entusiasmo os equipamentos para instalação de uma Rádio Poste 
conquistada pela comunidade através do projeto “Crianças e Adolescentes: Re’Tocando Vida, 

Direitos e Sonhos no Semiárido”, desenvolvido pelo Movimento de Organização Comunitária 
(MOC), que se insere na busca para contribuir com a garantias de direitos humanos de 

crianças e adolescentes das comunidades rurais, que na sua maioria são negados, contando 
com parceria da instituição alemã Kinder Not Hilfe – (KNH), que apoia e defende essa luta 

junto ao MOC. A rádio representa um instrumento importante, que contribuirá no 
empoderamento e desenvolvimento da comunidade, no sentido de acessar à comunicação 

como direito, assim como de reivindicar sobre esses direitos à serem garantidos para crianças 
e adolescentes, para mulheres, para agricultura familiar e demais áreas de anseio da 

comunidade, incentivando ainda para uma consciência cidadã da comunidade e no 
desenvolvimento sustentável local.  O projeto visa à realização de momentos de formação, por 

meio de oficinas práticas, teóricas e técnicas para instruir e incentivar o uso desse processo de 

comunicação como protagonismo de sujeitos, além de proporcionar trocas de saberes com 
intercâmbios, que somam em muitos aprendizados para crianças e adolescentes, repercutindo 

para suas famílias e comunidade. 
 

Convivência com o Semiárido 
Roça Comunitária Fortalece a Convivência com o Semiárido em Serra Preta 

"É muito importante para nós, trabalhar as sementes da terra, porque fortalece a nossa cultura 
e garante plantas resistentes ao nosso clima. Além de garantir para a próxima safra as 

sementes que serão usadas a partir do nosso banco de sementes”, explica Joefeson Dias 
agricultor e presidente da Associação da comunidade de Cabaceiras, no município de Serra 

Preta, na qual tem o plantio comunitário há algum tempo, que já começou a germinar os bons 
frutos que a terra dá, que teve a ideia junto com a parceria e colaboração dos demais sócios 

da Associação local. A ação tem acompanhamento e incentivo da Assistência Técnica e 
Extensão Rural (ATER) executado pelo Movimento de Organização Comunitária (MOC) em 

parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR), através da 

Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural (BAHIATER), por meio do 
técnico Clécio Lima (Programa Água, Produção de Alimentos e Agroecologia - PAPAA). Essa 

ação do plantio é essencial para a preservação e valorização das sementes crioulas, ou da 
terra, da gente, da paixão e tantas outras formas de chamar em diferentes lugares da região 

semiárida, produz mais que alimentação saudável e adaptável na terra, gera autonomia para 
as famílias agricultoras do campo, pois se torna uma rica estratégia de manter a semente e tê-

la quando chegar o período chuvoso e adequado para plantação.  
 

Práticas Agroecológicas 
Dia de Campo com Práticas Agroecológicas aconteceu em Monte Santo 

Aconteceu no dia 07 de junho, na Comunidade de Salgado, município de Monte Santo, um Dia 
de Campo com Práticas Agroecológicas, de sal mineral vitaminado e vermífugo, iodo natural, 
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larvicida, anti tóxico e medicamentos naturais para tratamento de diarreia e retenção de 
placenta para o criatório de caprinos de leite, com as famílias beneficiadas do projeto Bahia 

Produtiva, executado pelo Movimento de Organização Comunitária (MOC) em parceria com a 
Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), vinculado à Secretaria de 

Desenvolvimento (SDR), governo da Bahia. A atividade foi realizada pelo técnico do MOC 
Ivamberg Ferreira e José Reis (ACR), com a COOPERSABOR, cooperativa de agricultores/as 

familiares acompanhada pelo projeto, com o propósito de capacitar as famílias na cadeia 
produtiva do leite de caprinos, onde a cooperativa será beneficiada com um lacticínio. Vale 

lembrar, que o projeto Bahia Produtiva realiza ações voltadas para integração da produção às 
agroindústrias, assim como para agregação de valor e acesso aos mercados. 

 
 

 
 

 
Visite-nos nas redes sociais: 
Facebook do MOC 
Site do MOC 
#2017MOC50anos 

#PorUmSertaoJusto 
 

 
 

 
 

 
AGENDE-SE  

 
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; 

12/06- Reunião da Rede de Enfrentamento ao Racismo Institucional do Território do Sisal – 

Conceição do Coité;  
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 ; 
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