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OFICINA
Oficina de Estratégias de Mobilização Social foi realizada em Retirolândia
Em uma das linhas de defesas dos direitos humanos, o Movimento de Organização Comunitária
(MOC) trabalha com ações que contribuem com o protagonismo de crianças e adolescentes no
Semiárido baiano, assim como com o desenvolvimento comunitário, a exemplo do Projeto:
Crianças e Adolescentes: Retocando Vidas, Direitos e Sonhos no Semiárido, que conta com o
apoio da instituição alemã Kinder Not Hilfe – (KNH), realizou na última segunda-feira (23) de
julho, no município de Retirolândia, uma Oficina municipal sobre Estratégias de Mobilização
Social e Incidência Politica em torno dos direitos de Crianças e Adolescentes, incentivando as
comunidades a ocuparem lugares e terem mais vozes ativas para sanar suas demandas e
melhorias. Partindo desse viés de conquistar e garantir direitos, que a mobilização social tornase um instrumento fundamental para se conseguir um bem comum, no sentido de uma sociedade
mais justa, igualitária e com acesso as politicas publicas como direito, essa é uma ferramenta
que fortalece a comunidade, por isso a atividade objetivou sensibilizar maior participação nos
espaços de incidência política, trocar de experiências sobre as demandas das comunidades,
refletir sobre a participação social, em especial para referenciar os direitos das crianças e
adolescentes, além de e encaminhar propostas enquanto sujeitos de mobilização social. Leia
matéria completa no site do MOC.
EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA
MOC realizou última etapa de Oficina de Educação Contextualizada para Santanópolis
e Anguera
Foi realizada nos municípios de Anguera e Santanópolis nos dias 19 e 20 de julho, a última etapa
de Oficina de Educação do Campo Contextualizada, no seu III módulo, como parte das ações do
Projeto Cisternas nas Escolas desenvolvido pelo Movimento de Organização Comunitária (MOC),
em parceria com a Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), com apoio do Governo Federal. Para
a técnica Ana Paula Duarte do Programa de Educação do Campo Contextualizada
(PECONTE/MOC) que facilitou a oficina com a colaboração de Jutaí Santos (coordenador do
projeto), o sentimento é de que a parceria estabelecida entre o MOC e os municípios é apenas
o começo da implementação da educação contextualizada e trará muitos frutos e muito
desenvolvimento, além de assegurar o direito à água e educação contextualizada no semiárido
baiano. Na oportunidade, realizou-se com os educadores/as o Amigo/a da Agricultura Familiar,
onde todos e todas trocaram presentes da economia solidária de seus municípios. Um momento
ainda marcante foi o grito uníssono dos/as participantes. "Semiárido vivo, nenhum direito a
menos".
FORMAÇÃO
MOC realizou formação de Projetos Políticos Pedagógicos em Itiúba
O Movimento de Organização Comunitária (MOC) realizou através do Programa de Educação do
Campo Contextualizada (PECONTE), uma Formação sobre Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs)
com inserção da Educação do Campo Contextualizada e Educomunicação, através das ações do
Conhecer, Analisar e Transformar à realidade do campo (CAT) e Baú de Leitura, com o apoio do
Projeto: "Melhorar a Educação do Campo no Semiárido da Bahia" do ICEP. A atividade aconteceu
no município de Itiúba, no dia 18 de julho e foi facilitada pela colaboradora Maria Margarida
Ferreira Santos do PECONTE/MOC, que dialogou com Gestores/as e Coordenadores/as das

Escolas do Campo, sobre a importância de seguir com base educacional essa metodologia, que
trabalha com uma educação voltada para a Convivência no Semiárido.
ENCONTRO DE ENTIDADES
MOC participou de Encontro de Entidades do Território do Sisal em Valente
Aconteceu no dia (18) de julho, no município de Valente um encontro de entidades do Território
do Sisal com o intuito de debater, refletir e aprovar sobre propostas para compor o Plano de
Governo Participativo (PGP) do Estado da Bahia, por isso, foram discutidas ações importantes
nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, agricultura familiar e desenvolvimento econômico
e social. A ideia do encontro é apresentar o resultado das propostas elencadas no evento
Interterritorial da Caravana pela Bahia, em Feira de Santana no dia 29 de julho, por isso, a
Caravana vem circulado os territórios baianos com objetivo de construir o PGP. O Movimento de
Organização Comunitária (MOC) esteve presente através da técnica Renilda Santos do Programa
de Fortalecimento de Empreendimentos Econômicos Solidários (PFEES), que ainda representou
o Conselho de Desenvolvimento Sustentável do Território do Sisal (CODES SISAL).
25ª FEIRA INTERNACIONAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA
MOC participou da 25ª Feira Internacional de Economia Solidária - FEICOOP em Santa
Maria/RS
O Movimento de Organização Comunitária (MOC) participou da 25ª Feira Internacional de
Economia Solidária (Feicoop), que aconteceu junto ao 3º Fórum Brasileiro de Economia Solidária
(FBES) e 3ª Feira Mundial de Economia Solidária entre os dias 13 e 15 de julho, em Santa Maria
(RS), através da Coordenadora do Programa de Fortalecimento de Empreendimentos
Econômicos Solidários (PFEES/MOC) Gisleide Carneiro e da presidente da Arco Sertão Central
Eleneide Carneiro e junto com a parceira de Lariane Santos representando a COOPESER e
UNICAFES-BA. O mundo da economia popular solidária se encontrou na capital gaúcha, foram
dias muitos ricos e proveitosos de troca experiências e vivências diante de uma programação
recheada de palestras, seminários, reuniões, atividades culturais, além ter sido um momento
especial de comercialização, com uma diversidade de sabores, saberes, cores e feitos de todos
os cantos e produtores/as do Brasil. Segundo Gisleide Caneiro que participou mais ativamente
da reunião ampliada do FBES, o grande objetivo era sentar com todos os estados e discutirem
como estar à economia solidária neles, também teve uma carta feita pela comitiva do Fórum
para fazer atos de entrega nos legislativos e executivos falando da economia solidária, bem
como o que se pretende com cada candidato que apoia essa bandeira isso foi um
encaminhamento, outro foi sobre a decima sétima plenária que está prevista pra 2019, que vai
acontecer provavelmente em Brasília. Então, agora os estados precisam executar as plenárias
estaduais, a da Bahia será ainda esse ano, para assim caminhar para a Nacional. Leia matéria
completa no site do MOC.

Visite-nos nas redes sociais:
Facebook do MOC
Site do MOC
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AGENDE-SE
25/07 - Reunião da Rede de Enfrentamento ao Racismo Institucional do Território do Sisal Conceição do Coité;
26/07-Agenda preparatória do Programa de Governo Participativo- PGP- Território Bacia do
Jacuípe- Riachão do Jacuípe;
27/07- Seminário de Formação Política;
30/07 - Monitoramento Actionaid - Feira de Santana;
30/07 - Plenária Estadual do CONSEA – Salvador;
31/07- Plenária Territorial- Conceição do Coité;

