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CISTERNAS NAS ESCOLAS 

Projeto Cisternas nas Escolas encerra processo de formação com educadores/as 
Finalizando a II Etapa do Projeto Cisternas nas Escolas realizado pelo MOC em parceria com a 

Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) acontece em Teofilândia, em 26 e 27 de janeiro deste, 
um encontro de formação com professores/as de escolas daquele município e de Quijingue. 

Trata-se de oficina sobre Educação Contextualizada para Convivência com o Semiárido 
facilitada pela técnica do MOC, Bernadete Carneiro, que debate o papel da cisterna enquanto 

um instrumento pedagógico, a interação entre o conteúdo escolar e questões culturais e 
ambientais e relacionadas à importância da qualidade da água, garantia da segurança 

alimentar e nutricional, e sobre a percepção da cisterna como um instrumento de convivência 
com o Semiárido. 

 

CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO 
Caderneta Agroecológica é um dos temas de encontro em Recife 

A Rede de Produtoras da Bahia representada pela agricultora familiar Jonalice Santana 
participa nestes 26 e 27 de janeiro do Seminário de iniciativa do Centro de Tecnologias 

Alternativas da Zona da Mata (CTA) em parceria com a Casa da Mulher do Nordeste (CMN). O 
encontro reúne outras Redes de estados do Nordeste e acontece no Centro de Formação e 

Lazer, localizada em Recife, capital pernambucana. Um dos temas abordados no evento é a 
Caderneta Agroecológica (CA) do Programa Mulheres e Agroecologia, vinculado ao Centro de 

Tecnologias Alternativas da Zona da Mata (CTA-ZM). A Caderneta é um instrumento de 
mensuração criado pelo CTA-ZM para auxiliar na administração da produção de mulheres 

agricultoras, por meio do registro do consumo, da troca, da venda e da doação do que é 
cultivado nos quintais produtivos. Ao sistematizar o trabalho das agricultoras familiares, a 

caderneta dá visibilidade à contribuição da mulher na manutenção da unidade produtiva, 
promovendo a Agroecologia, a segurança alimentar e nutricional e a geração de renda. Um dos 

objetivos da caderneta é também reconhecer e valorizar o trabalho realizado pelas agricultoras 

e dar visibilidade à contribuição delas para a manutenção das unidades produtivas. 
 

JUVENTUDE 
Juventude camponesa participa da VIII Assembleia Nacional em Caruaru 

Jovens da Pastoral da Juventude Rural (PJR) Juventude do MST, Juventude Quilombolas, 
Juventude do Semiárido da Bahia, Ceará, Sergipe, Alagoas, Norte de Minas Gerais, Juventude 

da Via Campesina e Pernambuco, Levante Popular da Juventude e Centro Sabiá, se reuniram 
entre os dias 18 e 23 de janeiro, no assentamento Normandia, em Caruaru, Pernambuco, para 

a VIII Assembleia da Pastoral da Juventude Rural, II Intercâmbio e Feira Nacional de Sabores 
e Saberes da Juventude Camponesa, onde estiverem presentes cerca de 350 jovens de 

diversos recantos do Brasil militantes da PJR. A assembleia teve como tema: ‘Mãe Terra - 
Comunidade - Soberania Alimentar’ e como lema ‘PJR: Mística, Luta e Resistência’. 

 
ECONOMIA SOLIDÁRIA 

Projeto Mais Mercado é discutido no MOC 

Técnicos do Programa de Fortalecimento a Empreendimentos Econômicos Solidários do MOC – 
(PFEES) se reuniram na sede da instituição, no último 25 de janeiro, com o professor Philippe 



Sablayrolles e a professora Alessandra ambos da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 
do Curso de Gestão de Cooperativas, para fazer uma reflexão sobre o Projeto Mais Gestão. 

Outros tópicos foram debatidos acerca do projeto a exemplo do método de ATER para 
organizações diante da experiência do MOC, além de informações e troca de ideias sobre 

implementação do projeto Mais Mercado. Durante dois anos o MOC desenvolveu o Projeto Mais 
Gestão realizando o processo de assessoria técnica e especialista com mais de 40 cooperativas 

em todo o Estado da Bahia. 
 

PLENÁRIA TERRITORIAL 
Começam os preparativos para a Plenária Territorial do Portal do Sertão  

Nessa terça, 24 de janeiro, a equipe do Programa de Fortalecimento a Empreendimentos 
Econômicos Solidários do MOC (PFEES) esteve reunida com membros representantes da 

Caritas, NEDET, CEDITER, UNICAFES, COOPSER, CESOL, Colegiado do Portal do Sertão e Rede 
Produtora da Bahia para discutir o evento da Plenária Territorial do Portal do Sertão. O 

encontro que acontecerá no dia 16 de fevereiro, no Sindicato dos Trabalhadores/as Rurais de 
Feira de Santana terá o objetivo de discutir conteúdos específicos do Território bem como a 

escolha de seus respectivos delegados. Já estão sendo pensadas ações estratégicas para o 

fortalecimento dos empreendimentos econômicos solidários. 
 

GÊNERO 
Lançado em Serrinha o Projeto Margaridas 

O MOC participa hoje (27) no Instituto Federal Baiano (IFBA), campus Serrinha, da 
apresentação do Projeto Água - Fonte de Vida, Saúde e Produção: Saberes e Fazeres das 

Mulheres no Território do Sisal. Denominado de Projeto Margaridas tem como objetivo 
fomentar ações das mulheres na promoção da cidadania, do empoderamento e autonomia,  

incentivar a disseminação das políticas de equidade de gênero, prevenção à violência contra 
mulher e superação da pobreza. As técnicas Ana Dalva Santana do Programa Água, Produção 

de Alimentos e Agroecologia (PAPAA) e Cátia Souza do Programa de Gênero (PGEN), 
representam o MOC no evento. 

 
PARCEIROS 

Eventos poderão ser patrocinados pela FBB 

A Fundação Banco do Brasil abre Seleção Pública para Propostas de Patrocínios com objetivo 
de definir eventos a serem patrocinados em 2017. Somente serão aceitas inscrições de 

entidades sem fins lucrativos, à exceção de clubes e associações de funcionários de empresas 
públicas e privadas, igrejas ou cultos religiosos. São priorizados para análise eventos 

relacionados às áreas de atuação: Água, Agroecologia, Agroindústria, Educação, Resíduos 
Sólidos e Tecnologia Social. O período de inscrições se encerra em 23.02.2017. Dúvidas podem 

ser enviadas para o email: fbb.imprensa@fbb.org.br Saiba mais aqui. 
 

Visite-nos nas redes sociais: 
Facebook: www.facebook.com/moc 

Site: www.moc.org.br 
 

AGENDE-SE 
03 de fevereiro – Oficina ‘Ensino Aberto’, ministrado pelo ICEP, na sede do MOC, em Feira  

16 de fevereiro – Plenária Territorial do Portal do Sertão, na sede do Sindicato dos 

Trabalhadores/as Rurais de Feira de Santana 


