
 Nº 554:  12 de junho de 2017 :  Feira de Santana-BA 

 
 

CARAVANA MOC 50 ANOS 
Carreata, emoção e histórias de vidas marcaram a passagem da Caravana MOC 50 

Anos em Conceição do Coité 
A “bonanza” carro símbolo do MOC logo atrás do carro de som, seguida por carros particulares 

e vans com suas buzinas extravagantes, juntos percorreram com os sujeitos do MOC – 
homens e mulheres do campo, crianças e adolescentes, grupos de produção, agricultores/as 

familiares, profissionais de ensino, movimentos sociais e comunicadores comunitários - várias 
ruas do município de Conceição do Coité com muita alegria, fogos de artifício e o entusiasmo 

que tomou conta dos participantes e, principalmente, das pessoas que de suas casas e lojas 
acenavam em sinal de apoio à Caravana. O sol brilhava insistentemente no céu durante todo o 

percurso que iniciou por volta das 14:00h, com concentração no campus XIV da UNEB, onde 
pela manhã aconteceu a abertura do evento, oficinas e seminários, e seguiu pelas principais 

avenidas da cidade encerrando no Centro Cultural local. Um stand institucional e grupos de 
empreendimentos econômicos solidários já aguardavam a comitiva com a exposição dos seus 

produtos. O encerramento da itinerância da Caravana em Coité também aconteceu ali com um 

“talk show” ou como costumamos chamar de “conversação conversada” com a abertura feita 
pelo diretor do MOC Jorge Nery e com as boas vindas da vice-prefeita Genivalda Pinto. A 

coordenadora pedagógica do MOC, Vandalva Oliveira facilitou a prosa com os sujeitos do MOC 
que falaram de como a história de ação da instituição que agora celebra 50 anos contribuiu 

para mudar a história das suas vidas. Matéria completa aqui no site do MOC. 
 

EDUCAÇÃO DO CAMPO 
Geografia do Semiárido, Yoga do Riso e forró marcam o encontro em Feira com 

coordenadores/as municipais da Educação do Campo 
Aconteceu na Pousada Central, em Feira de Santana, nestes 08 e 09 de junho, um encontro 

com as coordenações municipais de Educação do Campo, envolvendo a sociedade civil e 
integrantes dos projetos CAT/Baú de Leitura. O evento foi facilitado por técnicos e 

coordenadora do Programa de Educação do Campo Contextualizada do MOC (Peconte) , numa 
parceria das instituições OMICROM KINDER e ICEP. O encontro visou avaliar e monitorar as 

ações de Educação do Campo EM 17 municípios BAIANOS que desenvolvem a metodologia de 

Educação do Campo Contextualizada nas escolas do campo, além do planejamento das ações 
previstas até setembro deste ano. Durante a programação os participantes analisaram um 

pouco sobre a Geografia do Semiárido a partir do tema anual e subtemas da Ficha Pedagógica 
aplicada pelo Projeto CAT nas escolas. Os estudos foram facilitados por Nacelice Freitas, 

professora da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e ainda participaram do 
exercício de Yoga do Riso, conduzido por Aline Costa e do "Forró do CAT" que animou a todos 

na noite cultural. 
 

AGRICULTURA FAMILIAR 
MOC celebra a conquista dos agricultores/as familiares com a inauguração da Feira 

Agroecológica em Conceição do Coité. 
O município de Conceição do Coité, território do Sisal da Bahia, inaugurou nesse dia 07, um 

espaço exclusivo para agricultoras e agricultores familiares do município, para comercialização 
de seus produtos. Cerca de 20 agricultores/as participam do espaço de vendas que foram 

selecionados especificamente por produzirem produtos sem agrotóxicos. O MOC, através do 

http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2529/carreata-emocao-e-historias-de-vidas-marcaram-a-passagem-da-caravana-moc-50-anos-em-conceicao-do-coite


Programa de Comunicação (PCOM) que elaborou todo o processo de arte gráfica, desde a 
logomarca às demais peças de comunicação e do Programa de Fortalecimento a 

Empreendimentos Econômicos Solidários (PFEES) com assistência técnica, contribuiu junto a 
prefeitura municipal através da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Economia Solidária 

e parceira com a COOAFES, SINTRAF Coité, Fundação APAEB e a FATRES. Com espaço 
organizado, barracas padronizadas e mais visibilidade venderam com toda satisfação coentros, 

alfaces, maracujás, maxixe, quiabo, feijão dentre frutas e legumes. A Feira Agroecológica 
funcionará em frente a Secretaria Municipal de Agricultura do município, na praça do Mercado, 

todas as quintas e sextas-feiras a partir das 5:30 da manhã. 
 

COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA 
Jovens multiplicadores participam de oficina de comunicação  

Cerca de 21 jovens multiplicadores do projeto de vínculos do Movimento de Organização 
Comunitária – MOC, participaram da oficina de Comunicação Comunitária, Mobilização Social e 

Incidência Política em 07 de junho, no auditório do SINTRAF no município de Conceição do 
Coité. O jovens são de comunidades rurais dos municípios de Riachão do Jacuípe, Ichu, 

Retirolândia, Santaluz, Serrinha, Nova Fátima e Conceição do Coité que vieram acompanhados 

por adolescentes e representantes das comunidades onde atuam com o projetos apoiados pela 
ACTIONAID e KnH. Para entender o tema da oficina a facilitadora e técnica do Programa de 

Comunicação do MOC, Kívia Carneiro, iniciou a atividade falando da comunicação como um 
direito constitucional e diversas maneiras de criar e fazer a comunicação comunitária e 

participativa tendo em vista a mobilização social das pessoas. Sendo a comunidade o foco das 
ações, os jovens conheceram algumas peças de produção radiofônica para servir de base nas 

produções durante a oficina. 
 

GÊNERO 
Gênero e Agroecologia é debatido pelo MOC em Coité 

Um encontro territorial com mulheres agricultoras numa perspectiva do debate sobre Gênero e 
Agroecologia aconteceu nesses 07 e 08 de junho, em Conceição do Coité, numa interface entre 

o Programa de Gênero e o Programa de Água, Produção de Alimentos e Agroecologia do 
MOC.O evento facilitado pela coordenadora do Programa de Gênero do MOC, Selma Glória, 

reuniu mulheres oriundas de cinco municípios integrantes do Projeto Parceiros por um Sertão 

Justo, desenvolvido pelo MOC com apoio da Actionaid. Segundo Mateus Lima, técnico do MOC 
presente no encontro, na oportunidade está sendo implementada com o grupo a 

ferramenta/metodologia da 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 que 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. 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. 
 

CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO 
Em Coité o MOC acompanha intercâmbio entre famílias agricultoras  

Nesse 06 de junho agricultores/as familiares dos municípios de Conceição do Coité e 
Retirolândia participaram de intercâmbio de experiências entre famílias agricultoras. O grupo 

visitou a propriedade de Seu José, na comunidade de Sambaíba, em Conceição do Coité. "Este 

local foi escolhido porque Seu José é um agricultor exemplo e sobrevive exclusivamente 
daquilo que produz em sua propriedade. O MOC o acompanha desde 2013 com projetos, 

inclusive ele implantou seu banco de sementes crioulas. Ele tem um criatório de suínos e 
comercializa há 08 anos com batata doce que ele planta ali mesmo e também produz 

hortaliças para o consumo da sua família, tudo irrigado pela água estocada em sua cisterna de 
produção", enfatiza Urias Rios, técnico de ATER do Programa Água, Produção de Alimentos e 

Agroecologia (PAPAA). O intercâmbio é uma atividade da Chamada Pública de ATER 
desenvolvida pelo MOC com apoio da Bahiater/Sdr. No dia seguinte o grupo visitou a Feira 

Agroecológica de Coité e marcou presença na Caravana MOC 50 Anos que esteve na cidade. 
 

VAKINHA VIRTUAL 



Contribua com a Caravana MOC 50 Anos - Por Um Sertão Justo 
Para obter êxito no projeto Caravana MOC 50 Anos a instituição precisa de ajuda financeira 

dos parceiros e amigos, o que justifica a ideia da criação de uma “Vaquiinha Virtual”. A 
proposta desta vaquinha é compor um Fundo Solidário para as despesas da Caravana 

itinerante e com a celebração dos seus 50 anos que culminará em setembro. Através da 
internet cada pessoa poderá contribuir da forma que lhe for mais conveniente optando entre 

cartão de crédito e boleto bancário. Basta acessar e de forma segura o site Vakinha Virtual e 
participar. Serrinha, Valente, Feira de Santana e Conceição do Coité foram os primeiros 

municípios a receber a Caravana MOC 50 anos. Araci será o próximo, com encontro marcado 
para 04 de julho. Já estão agendados até agosto os municípios de Nova Fátima, Riachão do 

Jacuípe, Santaluz e Retirolândia. 
 

Visite-nos nas redes sociais: 
Facebook do MOC 

Site do MOC 
#2017MOC50anos 

#PorUmSertaoJusto 

 
AGENDE-SE 

 
07 de julho – “Forró da Ressaca”, encontro junino da equipe MOC, no Centro Social Urbano 

(CSU), em Feira de Santana 
 

 
CARAVANA MOC 50 ANOS: 

Agenda JULHO/2017 
Oficinas, seminários, exposições, intercâmbios, rodas de 

diálogos, feiras temáticas... 
 

04 de julho: Araci 
14 de julho: Nova Fátima 

26 de julho: Riachão do Jacuípe 

 
 

http://www.moc.org.br/50-anos/caravana
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/caravana-moc-50-anos
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/caravana-moc-50-anos
https://www.facebook.com/MOC-Movimento-de-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Comunit%C3%A1ria-176802699081262/
http://www.moc.org.br/

