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CARAVANA MOC 50 ANOS 

Araci receberá a Caravana MOC 50 Anos próximo dia 28 de julho 
O município de Araci receberá no próximo 28 de julho a Caravana MOC 50 Anos que continua a 

desbravar com ações itinerantes, as estradas desse Semiárido baiano. Durante toda a manhã 
as pessoas que constituem o público prioritário da entidade se reunirão na  

Escola Antozildo Torres. As atividades acontecerão entre às 8h30 e 12:00 horas com 
apresentações culturais, oficinas temáticas e seminários territoriais. À tarde, no auditório da 

Câmara de Vereadores será a partir das 14 horas, onde acontecerá uma roda de diálogo 
envolvendo o público e os sujeitos que dão sentido ao trabalho e missão da instituição. 

Agricultores familiares, mulheres, jovens, crianças, comunicadores, irão expressar de que 
modo a história do MOC tem colaborado para a mudança de suas vidas. Araci é o sexto  

município no roteiro da Caravana por concentrar projetos das diferentes áreas programáticas 
da instituição. Nova Fátima, Santaluz e Retirolândia serão os próximos. 

 

CARAVANA EM RIACHÃO 
“O MOC sou Eu” ecoaram as vozes em Riachão do Jacuípe durante a Caravana MOC 

50 Anos 
 “Pisa ligeiro, pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro”, canto 

que deu início a culminância da passagem da Caravana MOC 50 Anos em Riachão do Jacuípe, 
nesse 19 de julho, após uma manhã inteira de atividades que aconteceram no Colégio João 

Campos, com roda de conversa, intercâmbio, audiência pública e oficinas, que envolveram 
crianças e adolescentes, agricultores e agricultoras familiares, profissionais da educação, 

homens e mulheres do campo. O momento de ouvir as histórias de vida das pessoas e de 
como a história do MOC tem contribuído nas suas lutas e labutas aconteceu no período da 

tarde, no auditório do Sindicato local de Trabalhadores/as da Agricultura Familiar, após uma 
caminhada desses sujeitos que formam o MOC pelas ruas da cidade chamando a atenção das 

pessoas. A culminância foi toda ela recheada de emoções com mediação da técnica Ana Glécia 
Almeida que num determinado momento perguntou aos presentes: “E se alguém de outro 

país, de outro lugar, perguntasse o que é o MOC, o que você responderia?” e uma pessoa ao 

fundo se levantou espontaneamente e respondeu “Eu sou o MOC!” e esta afirmação foi seguida 
por mais uma, mais outra pessoa, e logo quase que num coro previamente ensaiado (o que 

não aconteceu) todos repetiam “O MOC sou eu!!”, traduzindo um sentimento de pertencimento 
daquelas pessoas em relação ao MOC e levando grande emoção àquele lugar, num momento 

ímpar. Matéria completa no site do MOC. 
 

EDUCAÇÃO DO CAMPO 
Educação do Campo e EFA”s foram temas debatidos com o Secretário Estadual de 

Educação 
Nesse 24 de julho o MOC foi um dos participantes em Salvador, de reunião na Secretaria 

Estadual de Educação com o Secretário Walter Pinheiro, para debater a Educação do Campo e 
novas formas de apoio às Escolas Famílias Agrícolas (EFA’s). O encontro visou também 

valorizar e fortalecer a Educação no Campo buscando novos projetos pedagógicos e uma maior 
inclusão de jovens e adultos nas diversas modalidades. Segundo a SEC, na Bahia hoje a 

Educação do Campo está presente nos 417 municípios baianos, em 705 escolas e 595 anexos. 

http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2558/o-moc-sou-eu-ecoaram-as-vozes-em-riachao-do-jacuipe-durante-a-caravana-moc-50-anos-


No evento de iniciativa da Rede de Educação do Campo do Território do Sisal e Fundação 
APAEB de Valente, participaram além do MOC, representantes das EFAs de Valente, Litoral 

Norte e de Inhambube, que integram as Redes REFAISA e a AECOFABA, representante do 
CEEP-Paulo Freire de Santaluz, FATRES, SINTRAF de Santaluz, UNEB Campus Serrinha, 

Secretaria de Agricultura de Conceição do Coité e assessoria da deputada estadual Neuza 
Cadore. Leia matéria completa no site do MOC. 

 
AGROECOLOGIA 

As Feiras da Agricultura Familiar na região cada vez mais consolidadas 
No Território do Sisal e Bacia do Jacuípe, semiárido baiano, as Feiras Agroecológicas já estão 

consolidadas em alguns municípios através da articulação de agricultores e agricultoras que 
promovem a autonomia e o desenvolvimento sustentável para o semiárido através de projetos 

de ATER desenvolvidos pelo MOC com apoio de parceiros. O fortalecimento da Agricultura 
Familiar é um dos principais objetivos de projetos que dão visibilidade ao semiárido e fazem 

com que os/as agricultores/as planejem e façam funcionar suas propriedades, melhorem o 
desenvolvimento sustentável além de assegurar uma alimentação saudável, os meios de 

comercialização e gestão dos recursos naturais. Muitos desses projetos são desenvolvidos pelo 

MOC com apoio de parceiros. A coordenadora geral do MOC, Célia Firmo, destaca algumas 
parcerias. "Importante a parceria entre o MOC e a Coopeser, com a presença de famílias 

atendidas pelo Projeto de ATER desenvolvido pelo MOC/SDR/BAHIATER e que também foram 
beneficiadas por tecnologias de captação de água para produção através do MOC e da ASA 

[Articulação Semiárido Brasileiro]", enfatiza. Célia também ressalta as famílias atendidas com 
a tecnologia social PAIS, pela Coopeser com apoio da Fundação Banco do Brasil.  

 
ATER 

Agricultores/as integrantes da Chamada Pública de ATER participam de várias 
atividades de campo 

Diversas atividades coletivas que fazem parte das ações da Chamada Pública de ATER 
desenvolvida pelo MOC/SDR/BAHIATER tem acontecido na região.  Nesse 24 de julho o técnico 

de ATER do MOC, Adriano Lisboa, realizou visita técnica para orientações sobre Cadastro 
Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR) na Unidade Produtiva Familiar (UPF) da 

agricultora Silvanice de Jesus, comunidade Pinho Ilha, localizada no município de Ipirá. No 

último sábado 22, Adriano se deslocou até a comunidade da Lagoa Verde também no 
município de Ipirá, onde facilitou uma formação sobre manejo para criação de aves caipira. 

Margarida Souza da Silva, também técnica de ATER do MOC promoveu nesse 24 de julho uma 
atividade coletiva de campo na Fazenda Cochos, comunidade de Vale Verde, município de Pé 

de Serra. Na oportunidade, agricultores e agricultoras familiares desenvolveram técnicas na 
preparação de silagem de milho com dicas sobre como plantar os grãos, colher e ensilar 

corretamente. Vale ressaltar que no último dia 20 agricultores/as familiares da comunidade de 
Casa Nova, em Feira de Santana participaram de atividade de articulação de políticas públicas 

para promoção da sustentabilidade das unidades produtivas familiares (UPF), no Portal do 
Sertão. O técnico facilitador foi Adson Lima. Práticas de manejos voltados para a 

ovinocaprinocultura foram apresentadas nesse 19 de julho, pelo técnico Francisco Carvalho, 
aos agricultores/as da comunidade de Poço do Capim, no município baiano de Araci. 

 
CONFERÊNCIA 

MOC participa em Feira da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social  

A 11ª Conferência de Assistência Social de Feira de Santana aconteceu no município de 19 a 
21 de julho, com o tema Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS [Sistema Único da 

Assistência Social]. O MOC esteve representado no evento pela técnica do Programa de 
Gênero, Ádila da Mata, que participou dos debates que foram divididos em quatro eixos 

temáticos. O encontro de iniciativa da Prefeitura local reúniu trabalhadores da rede pública de 
atendimento, das entidades socioassistenciais, de movimentos sociais e usuários dos serviços. 

A Conferência de Assistência Social foi um momento de avaliação de como a política nessa 
área vem sendo aplicada no município, quais são as necessidades dos usuários, de 

trabalhadores, e de propor melhorias, além de eleger delegados/as para representar as 
demandas do município durante a próxima Conferência Estadual de Assistência Social. 

 

http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2559/educacao-do-campo-e-efas-foram-temas-de-debate-com-o-secretario-estadual-de-educacao


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, Conceição do Coité e Riachão do Jacuípe foram 
os primeiros municípios a receber a Caravana MOC 50 anos. Araci, Nova Fátima, Santaluz e 

Retirolândia serão os próximos. 
 

Visite-nos nas redes sociais: 
Facebook do MOC 

Site do MOC 
#2017MOC50anos 

#PorUmSertaoJusto 

 
AGENDE-SE 

28 de julho: Caravana MOC 50 Anos em Araci 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

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/

