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PALESTRA 
MOC 50 Anos: Reinventando um Brasil de Baixo pra Cima foi tema de palestra na 

Faculdade Católica de Feira de Santana 

Na noite da segunda-feira, 30 de outubro de 2017, ano que o Movimento de Organização 

Comunitária - MOC completou seu cinquentenário de história, realizou-se mais um grande 
momento histórico e marcante através da palestra: MOC 50 Anos: Reinventando um Brasil de 

Baixo pra Cima, que permitiu reviver sua trajetória e resistência, assim como reafirmar a 

insistência, luta e busca constante por mais conquistas no Semiárido Baiano. A palestra contou 

com apresentação de relatos, diálogos e reflexões, da conjuntura política atual do Brasil, 
abordando assim sobre a responsabilidade social de se reinventar o Brasil de baixo pra cima. 

Discutiu ainda sobre importância da organização comunitária da população, nos tempos de 

exceção.  Um dos diretores do MOC Jorge Nery, mentor da articulação dessa palestra, abriu o 

momento relembrando a caminhada inicial do MOC, que começou por meio de ações sociais da 

igreja católica. Leia matéria completa no site do MOC.  
 

 

PARCEIRO (TDH) 

Encontro de Parceiros do TDH aconteceu em Salvador                                     
Aconteceu entre os dias 31 de outubro e no dia 01 de novembro, em Salvador, no auditório da 

Coordenadoria Ecumênica de Serviços – CESE, o “Encontro de Parceiros” promovido pelo Terre 

des Hommes Suisse (TDH), através da sua Coordenação Nacional Brasil, que teve como pauta 

principal a apresentação do Plano de País de Terre des Hommes 2017-2020 e o debate sobre 
violência contra crianças e jovens. Parceiro do Movimento de Organização Comunitária (MOC), 

o TDH Suisse é uma associação não lucrativa Suíça, sem filiação política ou religiosa, 

comprometida com a infância e com um desenvolvimento solidário. Esse encontro teve como 

principal objetivo discutir a Pauta Plano de Ação País de TDH Suisse para o quadriênio 2017 – 
2020 e dentro desse contexto de mobilização de recursos e contribuições da TDH Suisse. Leia 

matéria completa no site do MOC. 

 

AGRICULTURA  

Bata do Feijão foi realizada na comunidade do Bastião em Retirolândia 
Agricultores e agricultoras da comunidade do Bastião, no município de Retirolândia, realizou a 

bata do feijão carioquinha no último dia 01 desse mês de novembro. A Bata é um trabalho, ao 

mesmo tempo uma festa e uma cultura tradicional, que vem de várias gerações. A cultura é 

mais uma maneira de reunir e unir a comunidade no sentido de buscar melhorias para as 

famílias agricultoras, com a garantia de ter sementes no tempo de plantar. Então no processo, 
realizou-se a colheita do feijão, colocou no sol para secar, depois bateu para retirar e separar o 

grão da casca e assim poder guardar, de uma forma diferente armazenou-se no Banco de 

Sementes Comunitário, garantindo dessa forma sementes crioulas, ou seja, sementes naturais 

para o plantio no tempo vindouro. O Banco de Semente Comunitário é uma riqueza da 
comunidade, que caracteriza mais uma prática de Convivência com o Semiárido, esse saber de 

guardar vem do ensinamento de antigas gerações, que hoje ainda é variolizado em muitas 

comunidades do Semiárido, à exemplo do Bastião. Leia matéria completa no site do MOC. 
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MULHERES 

Reunião para discutir sobre ATER-MULHERES aconteceu em Salvador 

Aconteceu no dia 31 de outubro, em Salvador, uma reunião com a Superintendente do 

BAHIATER a senhora Célia Watanabe para dialogar sobre chamada Pública de Assistência 
Técnica e Extensão Rural - ATER para as Mulheres. O encontro contou com a participação de 

representantes de várias entidades e de redes de produção da Bahia, como o Movimento de 

Organização Comunitária – MOC, através de Gisleide Carneiro (coordenadora do Programa de 

Fortalecimento de Empreendimentos Econômicos Solidários – PFEES), Cooperativa Rede de 
Produtoras da Bahia – COOPEREDE por meio da técnica do MOC Leane Souza, assim como 

representante da Rede Arco Sertão, da Fundação de Apoio a Agricultura Familiar do Estado da 

Bahia - FATRES, da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável e Solidário da Região 

Sisaleira - Fundação APAEB, da Cooperativa dos Agricultores Familiares e Grupos de 
Empreendimentos Solidários de Conceição do coite – COOAFES, entre outras participações. Um 

momento importante, no qual foi apresentado o desenho da chamada e diante disso, as 

entidades participantes fizeram as intervenções e propostas para a metodologia que a 

chamada deve seguir, garantindo assim mais direitos para as mulheres do campo, que 

dedicam grande parte do seu tempo com o cuidado de casa, mas também com as produções 
em seus quitais, grupos comunitários e de empreendimentos, buscando assim o seu espaço e 

autonomia através da sua própria renda.  

 

ATER  
Avaliação de ATER com parceiros e agricultores/as aconteceu em Ipirá 

No dia 01 de novembro, realizou-se no Centro Cultural Elofilo Marques, no município de Ipirá, 

uma reunião com parceiros e agricultores/as familiares atendidos pelo projeto de Assistência 

Técnica e Extensão Rural - ATER, que está sendo executado pela parceria entre o Movimento 
de Organização Comunitária-MOC e a Secretaria de Desenvolvimento Rural-SDR/BAHIATER. 

Seguindo o objetivo de apresentar os resultados do trabalho de ATER no município e reafirmar 

as parcerias com as entidades locais, o encontro contou com a participação de Mateus Jonnei 

(coordenador de ATER do MOC), Juarez Lopes (coordenador do Serviço Territorial de Apoio à 
Agricultura Familiar - SETAF), Givaldo Santos (Gerente de negócios do Banco do Nordeste - 

BNB), Arnor Pereira (presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de 

Ipirá - STTRI), José Eduardo (técnico do SETAF), Júlio Cesar (gerente da Agência de Defesa 

Agropecuária da Bahia - ADAB), Gilberto Rezende (presidente do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Sustentável - CMD); Marileide Simões e Letícia Fausto (técnicas de campo de 
ATER do Centro Comunitário de Serviços de Pintadas - CCSP. Leia a matéria completa no site 

do MOC. 

 

 
Visite-nos nas redes sociais: 
Facebook do MOC 
Site do MOC 
#2017MOC50anos 
#PorUmSertaoJusto  
 
 

AGENDE-SE 

06 à 08 de novembro - Evento Mulheres do Semiárido e Reunião da Actionaid – Natal/ RN; 

07 de novembro - Seminário Técnico - Enfrentamento a violência contra as mulheres – Feira 
de Santana;  

08 de novembro - Reunião com a BAHIATER em Serrinha; 

08 de novembro Oficina Interterritorial sobre Relações de Gênero, Violência e a Imagem da 

Mulher na Mídia - Em Conceição do Coité; 
09 de novembro - Visita para construção do plano de ação da Campanha de Enfrentamento a 

Violência contra as Mulheres – Serrinha; 

09 de novembro - Mobilização referente à alimentação escolar da Comunidade de Barra - 

Ichu; 

09 de novembro - Oficina sobre Agroecologia e Gênero com as Famílias de ATER - Feira de 
Santana; 

10 à 12 de novembro - Encontro de Comunicação da ASA – Salvador. 
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