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CELEBRAÇÃO 
MOC promove a Ressaca do São João 
Neste período festivo o MOC não poderia ficar de fora e vai fazer uma festa diferente. É o seu 
forró “Ressaca do São João do MOC”, com muita animação, brincadeiras, praça de alimentação 
com guloseimas, comidas e bebidas típicas. Você é nosso (a) convidado (a), pois teremos 
atrações incríveis para dançar o forró até o dia amanhecer: DEL FELIZ, CESCE AMORIM e 
BANDA CATORIA. Será dia 14 de julho, a partir das 20:00h, no Centro Social Urbano (CSU) no 
Bairro Cidade Nova em Feira de Santana. Por isso é bom reservar sua mesa, sua alegria e se 
preparar para dançar muito forró. Os ingressos individuais serão vendidos por R$ 15,00 
(quinze reais) e mesa para quatro pessoas por R$ 100,00 (cem reais) que poderão ser 
adquiridos/as na sede do MOC, na Rua Pontal, Jardim Cruzeiro em Feira de Santana. Maiores 
informações pelo fone (75) 3322-4444. 
 
DIREITOS 
MOC em Juazeiro participa de debate sobre direitos de crianças adolescentes 
Acontece nestes 29 e 30 de junho, no auditório do Instituto Federal da Bahia (IFBA), Campus 
Juazeiro, a 3ª Reunião Descentralizada do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CECA). O evento conta com a participação do Movimento de Organização 
Comunitária (MOC), representado por Vera Carneiro, coordenadora do Programa de Educação 
do Campo Contextualizada e membro integrante do CECA, além de gestores estaduais e 
municipais, conselheiros de Direito e demais atores do Sistema de Garantia de Direitos. A 
atividade faz parte das ações do CECA e pretende proporcionar uma maior aproximação entre 
os integrantes do Sistema de Garantia de Direitos e debater as diretrizes de promoção, 
proteção e defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes. A programação conta com 

apresentações culturais, plenárias, roda de conversas e palestras. 
 
ECONOMIA SOLIDÁRIA 
Outra economia acontece e ajuda a manter a tradição da festa junina 
Uma das mais ricas manifestações culturais brasileiras, principalmente no nordeste do país, as 
festas juninas continuam sendo tradição pelas suas comidas típicas e com uma pluralidade de 
crenças e elementos da cultura popular. Neste período são oferecidos produtos e ideias que 
refletem tanto a convivência, quanto os caminhos para efetivação do desenvolvimento da 
região Semiárida. Com muita criatividade boa parte das comidas típicas do período junino é 
produzida através da agricultura familiar: mingaus, sequilhos, bolos, canjicas, cocadas, doces 
e licores são alguns exemplos das delícias servidas nessa época. Indispensáveis no cardápio 
junino, 880 litros de amendoim, 700 espigas de milho e 80 quilos de maracujá, foram itens da 
primeira compra coletiva entregues a um grupo de pessoas na sede do MOC, em Feira, neste 
21 de junho. A ideia surgiu quando funcionários e amigos do MOC criaram um “Grupo de 
Compras Coletivas” com o objetivo de aproximar quem produz de quem consome, numa 
iniciativa que funciona dentro dos Princípios de Cooperativa de Consumo. Matéria completa no 
site do MOC 
 
COMUNICAÇÃO  
A página oficial do MOC no Facebook ultrapassa a marca de 5 mil curtidas 
Ao longo dos últimos 02 anos nossas postagens na nossa Fan Page no Facebook intensificaram 
buscando ao máximo dialogar com você da melhor forma. Em Junho de 2015 contabilizamos 
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1.900 curtidas. Nessa segunda-feira, 26 de junho de 2017, ultrapassamos as 5.000 curtidas. 
Em alguns momentos nessa trajetória já tivemos postagens com mais de 60 mil pessoas 
alcançadas. Para alguns pode até parecer pouco, mas para quem trabalha com seriedade e 

respeito com seus amigos, homens e mulheres do campo, agricultores e agricultoras 
familiares, entidades parceiras, financiadores, profissionais da educação, crianças, 
adolescentes e jovens, além dos seus sócios, diretores e equipe técnica, esses são números 
mais que significativos. Esta marca não serve apenas para reafirmar nossa credibilidade, como 
também nos incentiva cada vez mais a continuar com a nossa missão. Temos certeza que esta 
é apenas mais uma das conquistas que ainda virão. Tudo isso graças a cada um de vocês, que 
ao longo do dia dedicam um pouco do valioso tempo para acessar nossa página. Se você ainda 
não curtiu, vá lá! Curta, comente e compartilhe e faça parte dessa família que cresce a cada 
dia. É o MOC cada vez mais perto de você, e todos por um Sertão Mais Justo! 
 
GÊNERO 
Segue a luta contra a violência às mulheres 
Nesse 20 de junho aconteceu em Serrinha uma reunião municipal com lideranças femininas e 
profissionais de organismos de proteção às mulheres em situação de violência, promovida pelo 
MOC e facilitada pela técnica Cátia Souza, do Programa de Gênero (PGEN). A atividade teve 
como objetivo articular a rede de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres e monitorar as 
ações desenvolvidas, assumindo o compromisso e o papel de cada instituição na luta contra a 

Violência à Mulher. O encontro contou com a participação de representantes do MMTR, STR, 
APAEB, CDDM, Polícia Militar, Centro de Referência de Atendimento a Mulher- CRAM, 
departamento da Igualdade, IF Baiano, CRAS, CREAS, dentre outros. Ainda no dia 20 O MOC 
participou da passagem da Caravana “Respeite as Mina” por Feira de Santana, que busca 
fortalecer ainda mais a rede de proteção e defesa dos direitos das mulheres, principalmente no 
enfrentamento à violência doméstica. A técnica Selma Glória, do Programa de Gênero, 
representou a instituição participou do evento de iniciativa da Secretaria de Políticas para as 
Mulheres do Estado da Bahia. 
 
AGROECOLOGIA 
Segundo levantamento, brasileiro consome sete litros de agrotóxicos por ano 
Um levantamento da Fundação Oswaldo Cruz detectou que o brasileiro consome incríveis sete 
litros de agrotóxicos por ano embutidos em alimentos consumidos de produção agrícola. E 
mais: segundo dados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama), o Brasil ocupa, desde 2008, a nada invejável posição de campeão mundial do uso 
dessa substância química utilizada para matar as pragas da lavoura. Os males causados à 
saúde humana pela ingestão de agrotóxicos são variados, indo da impotência sexual, distúrbio 
hormonal, transtornos neurológicos, além do câncer. O carbofurano, que pode ser cancerígeno, 
causa mutações e malformações fetais, ainda é vendido livremente no País sem qualquer 
proibição. Herbicida mais usado no Brasil, o glifosato e os inseticidas malationa e diazinona 
foram apontados por uma pesquisa da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC), 
publicada em 2015 na revista científica “The Lancet”, como prováveis agentes carcinogênicos 
(capaz de provocar ou estimular o aparecimento de carcinomas ou câncer em um organismo). 
Saiba mais aqui. 
 
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, Nova Fátima, Riachão do Jacuípe, 
Santaluz e Retirolândia serão os próximos. 
 
Visite-nos nas redes sociais: 

http://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/segundo-levantamento-brasileiro-consome-sete-litros-de-agrotoxicos-por-ano
http://www.moc.org.br/50-anos/caravana
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/caravana-moc-50-anos
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Facebook do MOC 
Site do MOC 
#2017MOC50anos 

#PorUmSertaoJusto 
 
AGENDE-SE 
03 de julho: Encontro das mulheres sobre a Criação do Conselho Municipal dos Direitos das 
Mulheres, na Câmara de Vereadores, em Ichu 
03 e 04 de julho: Oficina regional de formação política para jovens lideranças das 
organizações de mulheres sobre feminismo e políticas públicas de gênero, em Araci 
05 a 07 de julho: Jornada da Resistência Feminista das Mulheres Rurais Seminário Mulheres 
Trabalhadoras Rurais e a Agroecologia, em Caruaru, Pernambuco 
12 e 13 de julho: Oficina com professores/as, jovens e crianças do Projeto Esportes 
Cooperativos, em Feira de Santana 
14 de julho – “Forró da Ressaca”, encontro junino da equipe MOC, no Centro Social Urbano 
(CSU), em Feira de Santana. 
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