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BANQUETAÇO BAHIA  

SEU PRATO ESTÁ EM RISCO!!!  

O Movimento de Organização Comunitária (MOC), prioriza ações ligadas aos Direitos Humanos, 
que passam pela incidência em políticas públicas, participação social, convivência com o 

Semiárido, agroecologia, relações sociais de gênero, economia solidária, educação do campo 

contextualizada, soberania e segurança alimentar e nutricional, desenvolvimento sustentável, 

direito à comunicação, entre outros. Em cumprimento a seus valores e missão busca 
desenvolver ações para fortalecer os projetos ligados aos temas de suas prioridades.  

Por isso, em um momento de grandes perdas de direitos sociais, o MOC se junta, solidariza e 

vem prestar todo apoio ao BANQUETAÇO - TODOS PELO CONSEA; o qual chama a atenção 

para manter uma alimentação saudável, fortalecendo a segurança alimentar e diversidade da 

produção agroecológica. O Banquetaço é um ato de solidariedade com aqueles que necessitam 
do fornecimento de alimentação pública, um congraçamento em torno da mesa com vistas à 

inclusão social. Um Movimento político apartidário que mobiliza a sociedade civil, movimentos 

sociais, organizações, coletivos e profissionais pela soberania e segurança alimentar. Ainda nos 

primeiros dias do novo governo federal, foi decretado o fim do Conselho Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), órgão responsável por criar, em diálogo com o 

poder público e a sociedade civil, políticas públicas que implementem o direito humano 

fundamental à alimentação adequada.  A medida representa um favorecimento ao 

agronegócio, e a sua voracidade capitalista, em detrimento de produções seguras e soberanas 
de alimento.  A ideia é congregar pessoas em torno de uma mesa farta, com alimento bom, 

limpo e justo, no dia 27 de fevereiro, a partir das 12h em várias cidades do país, em defesa da 

permanência do CONSEA e sua importância na garantia do Direito à Alimentação Saudável e 

Adequada. Na Bahia o ato acontecerá no Farol da Barra. 
Leia matéria completa no site do MOC. 

 

  

BAHIA PRODUTIVA 

CURSOS DE BOAS PRÁTICAS E FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS FORAM REALIZADOS 
ATRAVÉS DO PROJETO BAHIA PRODUTIVA  

Cursos de Boas Práticas e Fabricação de Alimentos foram realizados através do Projeto Bahia 

Produtiva desenvolvido pelo Movimento de Organização Comunitário (MOC) em parceria da 

Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à 
Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), no município de Nordestina, no dia (13) na 

comunidade de Lagoa do Boi e no dia (14) na comunidade de Lagoa das Salinas. A atividade 

foi organizada pela técnica que acompanha as associações comunitárias Reinilda Santos do 

Programa de Fortalecimento de Empreendimentos Econômicos Solidários PFEES do MOC e 
contou com contribuição da instrutora Erica Bispo (Grupo de Produção Mulheres Unidas para 

Crescer da comunidade de Vargem Funda/Santaluz).  Os cursos proporcionaram novos saberes 

na prática para o grupo de produção da Associação Comunitária e Quilombola dos 

Moradores/as e Agricultores da Fazenda Lagoa dos Bois e o da Associação Comunitária e 

Quilombola dos Moradores/as e Agricultores da Fazenda Lagoa de Salinas, sobre produção de 
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salgados com alimentos oriundos da agricultura familiar como ovos e galinhas caipira, que 

resultou em: risoles, pastéis fritos e de forno, pizza, bolinhos bolivianos, pão pizza e coxinhas. 

Vale lembrar, o que o Bahia Produtiva visa à inclusão produtiva e o acesso aos mercados, 

segurança alimentar e nutricional, além de infraestrutura necessária para apoiar a 
comercialização de agricultores e empreendedores de comunidades rurais, que trabalham com 

foco maior nas áreas de implantação de aviários. 

 

REUNIÃO 
MOC PARTICIPOU DA REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES 

MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DA BAHIA  

A presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CECA, também 

coordenadora do Programa de Educação do Campo Contextualizada (PECONTE), Vera Carneiro, 
participa hoje, 18, da reunião do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência 

Social do Estado da Bahia. A reunião aconteceu na Assembleia Legislativa da Bahia, em 

Salvador. A reunião tem como objetivo tratar sobre os processos de escolha dos Membros do 

Conselho Tutelar dentre outras ações. Vera ressaltou em dados percentuais a vulnerabilidade 

de acesso a direitos ligados crianças e adolescentes na Bahia, bem como as atribuições do 
Conselho Tutelar relacionadas desde seu processo de escolha dos membros, resoluções de 

funcionamento e manutenção dos CT’s. Recomendou em nome do CECA a importância de 

estabelecer critérios claros para a seleção, pessoas que tenham alguma referência na 

comunidade e compreensão da Sistema de Garantia de Direitos de Criança e Adolescente; 
Evitar abuso de poder religioso, econômico e político; Buscar o acompanhamento do Ministério 

Público; Fazer parcerias com instituições da sociedade civil para acompanhar, fiscalizar e 

contribuir no processo, dentre outros.  Estiverem presentes o Conselho Nacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente (Conanda), secretário/as de Assistência Social de municípios do 
Estado da Bahia e representantes do Ministério Público. 

 

V ENAE 

MOC PARTICIPOU DO V ENCONTRO NACIONAL DE AGRICULTORAS E AGRICULTORES 
EXPERIMENTADORES DO SEMIÁRIDO 

A técnica Valmira Lopes do Movimento de Organização Comunitária (MOC) através de 

Programa de Fortalecimento de Empreendimentos Econômicos Solidários (PFEES), está 

participando, entre os dias 12 e 15 de fevereiro, em Juazeiro do Norte/CE, do V Encontro 

Nacional de Agricultoras e Agricultores Experimentadores do Semiárido: “Diálogo entre a 
sabedoria popular e a ciência para a construção dos conhecimentos para a convivência com o 

semiárido”. Valmira está representando a ASA Bahia e levou as experiências exitosas da 

agricultura familiar do município de Santaluz, onde reside. O V ENAE é realizado pela 

Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento 
(BNDES), e segue o objetivo de: “Ampliar e fortalecer as práticas de construção dos 

conhecimentos para a convivência com o semiárido, por meio da dinamização das redes de 

agricultoras e agricultores experimentadores e de sua interação com a assessoria técnica e 

com o meio científico/acadêmico”.  Com uma programação envolvendo intercâmbio, plenárias, 
trocas de sementes, oficinas e muito mais, em momentos riquíssimos de partilha e vivências 

de experiências, renovação de esperança e resistência para a luta persistente de um Semiárido 

Vivo, sem nenhum Direito à menos. Assim, a técnica Valmira Lopes mediou uma oficina sobre 

Feiras e Acesso a Mercados, debates em torno da produção agroecológica e da economia 

solidária, como ainda sobre comercialização em redes. 
 

 

 

 
 

Visite-nos nas redes sociais: 

Facebook do MOC 
Site do MOC 
#2018MOCMaisde50anos 

#PorUmSertaoJusto 
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AGENDE-SE  

 
20/02 -Atividade de KNH - SANTA LUZ; 

21 e 22/02 - Reunião Consórcio TDH/Parceiros – SALVADOR; 

21 e 22/02- Formação em princípios, concepção e metodologias da Educação 

Contextualizada- Feira de Santana; 
26/02- Reunião Territorial de Planejamento das Organizações Municipais- Conceição do Coité; 

 


