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SEMINÁRIO TERRITORIAL DA BACIA DO JACUÍPE  

Luta, resistência e muita motivação marcaram o Seminário Territorial da Bacia do 
Jacuípe em Capela do Alto Alegre  

“Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira, é por amor a essa pátria Brasil, que a gente 
seguie em fileira”. Na inspiração da bandeira de luta e resistência, na busca de reafirmar o 

compromisso de fortalecer e reconstruir a democracia e a justiça no país, que aconteceu na 
quinta-feira (23) de agosto, o Seminário Territorial da Bacia do Jacuípe sobre Conjuntura Política 

e Eleições 2018, em Capela do Alto Alegre, organizado pela Articulação Semiárido Brasileiro 
(ASA-Bahia), Fórum Baiano de Agricultura Familiar (FBAF), Articulação de Agroecologia da Bahia 

(AABA), além de reunir lideranças comunitárias, sindicais, de grupos de produção, grupos de 
jovens, auto-organizações de mulheres e equipes das entidades que atuam na região, entre 

outras. Um dos propósitos do Seminário foi de denunciar aqueles que estão compactuando com 

a retirada de direitos do povo, principalmente, no campo das políticas de Convivência com o 
Semiárido, Agricultura Familiar e Agroecologia, bem como seguiu anunciando, conscientizando 

e multiplicando a importância do papel de cada cidadão e cidadã para mudar esse cenário 
desastroso, replicando essa formação política nas bases de atuação e em todos os espaços 

possíveis, seja familiar, comunitário ou social. No primeiro momento da mesa, o companheiro 
Arnor Pereira do Sindicato de Ipirá (Fórum Baiano de Agricultura Familiar) falou do sentido maior 

de trazer essa análise da conjuntura política, lembrando do processo histórico, das lutas, das 
conquistas ocorridas de 2002 a 2014 e como tudo isso vem se perdendo. Leia matéria completa 

no site do MOC. 
 

PROJETO PARCEIROS/AS POR UM SERTÃO JUSTO 
Oficina do Projeto Parceiros/as Por um Sertão Justo fortaleceu ações do Programa 

Local de Direitos (PLD) desenvolvido pelo MOC com Actionaid 
“Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será”. Foi com muita leveza, 

partilhas de conhecimentos e o acreditar que as sementes de hoje resultam nos bons frutos do 

amanhã, que se realizou durante os dias 20 e 21 de agosto, em Feira de Santana, uma Oficina 
de Linha de Base e de estratégias garantidoras dos direitos do Programa Local de Direitos (PLD), 

que faz parte do Projeto Parceiros/as Por Um Sertão Justo, desenvolvido pelo Movimento de 
Organização Comunitária (MOC) em parceria com a Actionaid, que comungam das lutas e labutas 

em defesa dos direitos humanos. A oficina foi conduzida por Sergio Costa (Actionaid), contando 
com a participação de membros das áreas programática do MOC, sendo elas Programa Água, 

Produção de Alimentos e Agroecologia (PAPAA), Programa de Fortalecimento de 
Empreendimentos Econômicos Solidários (PFEES), Programa de Educação do Campo 

Contextualizada (PECONTE), Programa de Comunicação (PCOM) e Programa de Gênero (PGEN) 
que fomentam junto a Actionaid ações de Direito à Educação, Direito da Mulher e Direito a 

Produção e Comercialização da Agricultura Familiar, na linha de base e de estratégias do PLD, 
que visa contribuir na garantia de direitos efetivos para sujeitos, levando protagonismo, 

autonomia e liberdade na perspectiva de conviver e viver em um lugar justo e democrático. Leia 
matéria completa no site do MOC.  
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Feira Agroecológica e Economia Solidária 

Feira Agroecológica e Economia Solidária acontece todos os sábados em Riachão do 
Jacuípe 

Feira Agroecológica e Economia Solidária de Riachão do Jacuípe acontece todos os sábados "É 
tão bom a gente trabalhar pra gente", disse a agricultura Adélia Carneiro, que faz parte da Feira 

AGROECOLÓGICA e Economia Solidária de Riachão do Jacuípe, que acontece aos sábados a 
partir das 6:00 horas, na Praça Joaquim Carneiro da Silva, em frente a câmera dos/as 

vereados/as. E mesmo diante de fortes desafios, como as estiagens e os desmontes do cenário 
político atual, que vem retirando direitos do povo com cortes nas políticas públicas, agricultores 

e agricultoras familiares continuam resistindo e insistindo na produção de alimentos com base 
agroecológica como fonte de renda, autonomia e liberdade na realidade do Campo, na 

perspectiva da Convivência com o Semiárido. Assim, na luta e persistência ainda se encontra 
uma diversidade de produtos naturais, ou seja, sem nada de veneno, como hortaliças variadas, 

legumes, frutas, ovos caipira, temperos caseiros e muito mais, promovendo mais saúde e bem-
estar para população Jacuipense. "Somos gratos à Deus e ao MOC por tudo". Por acreditar e 

defender os direitos humanos, que o Movimento de Organização Comunitária (MOC) busca 

incansavelmente contribuir com ações e trabalhos que garantam uma vida digna, feliz e justa 
no Sertão.  

 
DEBATE 

Racismo Institucional é tema debatido em Conceição do Coité 
Vidas Negras Importam? Qual o seu compromisso diante da realidade que assola a classe preta 

nos espaços públicos, organizacionais, trabalhistas, escolar, rural, periféricos, dentre outros? 
Essas questões e indignações permearam o Debate Político sobre o Racismo Institucional: Vidas 

Negras Importam. Qual o seu compromisso? Na tarde da quarta-feira (22), no Centro Cultural 
Ana Rios, no município e Conceição do Coité. Estiveram presentes entidades sociais, 

educadoras/es e estudantes da rede pública de ensino. O debate foi realizado pela Rede de 
Enfrentamento ao Racismo Institucional do Território do Sisal, teve como objetivo trazer a 

reflexão do assunto e mostrar o quanto o racismo está presente no cotidiano. Dois momentos 
marcaram o debate. O primeiro com uma mesa formada pela Secretária de Assistência Social, 

Val Pinto; Xande Revolution do Departamento de Igualdade Racial, Ilzimar Glória Ferreira, Vice-

Diretora da Universidade do Estado da Bahia campus XIV, Urbano Carvalho do Sindicato dos 
Trabalhadores da Agricultura Familiar, todos/as do município de Conceição do Coité, além de 

Clérison da Secretaria de Promoção de Igualdade Racial do Estado da Bahia (SEPROMI) e Cleuza 
Juriti, representando a Rede de Enfrentamento ao Racismo Institucional e o Conselho Estadual 

de Desenvolvimento e participação da Comunidade Negra da Bahia. Leia matéria completa no 
site do MOC. 

 
OFICINA  

Projeto ATER realizou oficina sobre agricultura familiar em contrapartida com o 
agronegócio 

O Movimento de Organização Comunitária (MOC) realizou no dia 24 de agosto, na comunidade 
de Baixa, município de Araci, uma Oficina sobre Agricultura Familiar atual verso 

Agronegócio/Sistema Capitalista, como parte das ações do projeto de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (ATER) da Chamada Pública com apoio do Governo do estado da Bahia. Com a 

participação de agricultores/as familiares acompanhado pelo técnico do MOC Francisco , que 

facilitou a atividade refletido sobre o contexto que eleva a produção da agricultura familiar com 
base nos princípios agroecológicos que trabalha em respeito e harmonia com a natureza, em 

contradições com o sistema do agronegócio, que visa o lucro como objetivo principal, não medido 
as consequências dos usos abusivos de agrotóxicos nos alimentos produzidos, sem contar a 

centralização das riquezas. E diante desse processo, com a contribuição de Edneide Pereira 
(vereadora do município) também se fez uma análise das retiradas de direitos, que vem 

ocorrendo na atual Conjuntura Política, como os trabalhadores e trabalhadoras, em especial do 
Campo, debatendo como estão sendo afetados com os cortes de políticas públicas que garanta 

uma vida digna e feliz nas suas realidades, além de incentivar a cada um/a corroborar nas 
mudanças necessárias para este cenário político. A oficina que teve uma parte prática com o 

técnico do MOC Marcelo Emanuel na produção de temperos naturais, contou ainda com a parceria 
da Sintraf e APAEB-Araci, além da presença dos estagiários do CETEP/SISAL e IBFA Baiano de 

Serrinha. 
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Visite-nos nas redes sociais: 
Facebook do MOC 
Site do MOC 
#2018MOCMaisde50anos 
#PorUmSertaoJusto 
 
 

AGENDE-SE  
 

29/08 - Rodas de conversas municipais sobre violência contra meninas e mulheres e os 
mecanismos de proteção envolvendo homens e meninos -Conceição do Coité; 

29/08- - Reunião do Colegiado Territorial - CODES 
29/08 - Oficina do Baú de Leitura - Barrocas; 

30 e 31/08- Encontro de planejamento de Articulação da Agroecologia da Bahia (ABA); 

https://u4949693.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=OfSf7b9c7p2NGK1l5eDioR-2FdDQu3iay4fc4-2FcAiKhE1pC-2FxHRfc48dnBhRzVILubXI1K9gt5YsfL18fy4Beo6X8xf6vcfnk6BHXD-2B-2BVkoApKVCSG5nyN4HHkSbYMCquy01XuWnZ-2BZHhPe8-2F-2BhCMQIQ-3D-3D_NjDeCmLahI4vMvFFTfA4UwSbINyNOeDOtJw3jWG9mDaULiF4kYCDTxylSgaL5M56HuW7RhyrIRSqI4kQkwU2YfzxTupxOl1cyXo0pJKuyQHNfW51djk9lt3NKEt94y9JNzK1b2bQ6-2FwwBHfx5dsnx5C3zO4cnUeWHcHTSk1VJpCFx1StgPDMaC-2B5rLIk2RrI4LI7ZmDqedW8wCSmr8kmj-2BQ5vGJRhMTiuSYLATq-2BiiQ-3D
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

