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MOC 50 ANOS 
Entendendo a Caravana MOC 50 Anos 

O Movimento de Organização Comunitária (MOC) completa neste ano meio século de história, 
de trabalho e de lutas buscando contribuir na transformação da vida das pessoas e na luta por 

um Sertão Justo. Para comemorar seus 50 anos de trajetória e resistência lançou a ?Caravana 
MOC 50 anos - Por um Sertão Justo? que implicará na realização de um conjunto de ações 

voltadas para a missão e os objetivos estratégicos da instituição. A Caravana desbravará com 
ações itinerantes as estradas ?do portal ao coração do sertão?. Nos Territórios do Sisal, Bacia 

da Jacuipe e Portal do Sertão serão nove municípios no roteiro da Caravana por concentrar 
projetos das diferentes áreas programáticas da instituição. Serrinha foi o primeiro deles e 

recebeu a Caravana no último dia 27 de abril. Valente será o próximo e receberá a Caravana 
durante a Feira da Fatres nos dias 12 e 13 de maio deste. 

 
CARAVANA MOC 50 ANOS 

Primeira parada da Caravana MOC 50 Anos é marcada pelas lembranças de suas lutas 

e conquistas 
A ‘bonanza’ carro símbolo do MOC chegou bem cedo à cidade de Serrinha trazendo não 

somente os  técnicos e materiais didáticos, mas a alegria e o sentimento de que o sonho 
plantado em 1967 pelo jovem padre Antonio Albertino Carneiro, que tinha o desejo de semear 

a cidadania e a missão de envolver  as comunidades na busca pela organização, 
desenvolvimento e a conquista de direitos básicos, teria se tornado  real e não impossível 50 

anos depois. A Caravana MOC 50 anos ? Por um Sertão Justo começou sua itinerância nesse 
27 de abril, no Colégio Estadual Rubem Nogueira, localizado no coração da cidade que foi uma 

das primeiras "adotadas" pelo MOC quando este ampliou seu raio de atuação para além Feira 
de Santana, sua sede. Reunindo crianças, jovens, adolescentes, homens e mulheres do campo, 

professores/as, coordenadores/as, diretores/as, líderes sindicais, de movimentos de mulheres, 
de empreendimentos econômicos solidários e gestores públicos, o MOC pouco contou, mas 

muito ouviu dos presentes sobre sua história de lutas e conquistas nesse meio século de 
existência. Continue lendo no site do MOC 

 

AGROECOLOGIA 
Caderneta Agroecológica é tema de encontro em Coité 

Mulheres da Rede de Produtoras da Bahia e do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais 
(MMTR) participaram no último 25 de abril, em Conceição do Coité, de encontro sobre a  

Caderneta Agroecológica (CA) do Programa Mulheres e Agroecologia, vinculado ao Centro de 
Tecnologias Alternativas da Zona da Mata (CTA-ZM). O evento facilitado pela técnica do MOC, 

Selma Glória, coordenadora do Programa de Gênero, aconteceu na sede local do Sindicato de 
Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar (Sintraf). A Caderneta é um 

instrumento de mensuração criado pelo CTA-ZM para 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. Ao sistematizar o trabalho das agricultoras familiares, 
a caderneta dá visibilidade à contribuição da mulher na manutenção da unidade produtiva, 

promovendo a Agroecologia, a segurança alimentar e nutricional e a geração de renda. Um dos 
objetivos da caderneta é também reconhecer e valorizar o trabalho realizado pelas agricultoras 

http://www.moc.org.br/50-anos/caravana/5/primeira-parada-da-caravana-moc-50-anos-foi-marcada-por-lembrancas-de-suas-lutas-e-conquistas


e dar visibilidade à contribuição delas para a manutenção das unidades produtivas,  
empreendimentos da Rede Produtoras da Bahia participam de evento em Feira. 

 
GÊNERO 

MOC em Ichu debate direitos e relações sociais de gênero 
O MOC promoveu em Ichu, nesse 24 de abril, uma reunião municipal com mulheres rurais, 

lideranças femininas e das organizações de mulheres e com Organismos de Proteção às 
Mulheres em situação de violência, para refletir sobre os direitos das mulheres e a realidade 

vivida nas relações sociais de gênero junto a Rede de Enfrentamento a Violência contra às 
Mulheres. O encontro facilitado pela técnica do MOC, Ádila da Mata, do Programa de Gênero, 

contou ainda com a presença de representantes da Câmara Municipal e de diversos setores do 
poder público, na área da saúde, educação, segurança, assistência social, além de entidades 

da sociedade civil como o Centro São João de Deus, associações comunitárias, Secretaria e 
Coletivo de Mulheres do Sindicato local dos Trabalhadores/as da Agricultura Familiar (Sintraf). 

O evento aconteceu na sede do Sintraf. 
 

DIREITOS 

Vem aí a Semana de Ação Mundial #SAM2017! 
Vamos realizar um balanço da implementação da Lei nº 13.005/2014, do Plano Nacional de 

Educação -PNE contextualizado com o monitoramento dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável - ODS no Brasil, com ênfase em educação, igualdade de gênero e fortalecimento 

das instâncias democráticas de participação. Sob o mote, ?Não vamos inventar a roda!?, a 
Semana de Ação Mundial - SAM que acontecerá de 04 a 11 de junho em todo Brasil, garantirá 

um olhar nacional qualificado e crítico para esse debate, reforçando a necessidade da 
implementação plena dos marcos legais já existentes para o cumprimento do direito à 

educação e da necessidade de um chamamento nacional por nenhum retrocesso.  De 2003 a 
2016, a Semana já mobilizou mais de 70 milhões de pessoas em todo o mundo, sob iniciativa 

da Campanha Global pela Educação. Apenas no Brasil, já são 1,2 milhão de pessoas. É a maior 
atividade de mobilização qualificada da sociedade civil pelo direito humano à educação.  

 
Visite-nos nas redes sociais: 

Facebook do MOC 

Site do MOC 
#2017MOC50anos 

#PorUmSertaoJusto 
 

 
AGENDE-SE 

 
04 de maio: Interfaces entre os Programas do MOC, no Centro de Formação Comunitária 

(CFC), em Feira. 
 

12 e 13 de maio: A 8ª Feira da Agricultura Familiar, Economia Solidária e Reforma Agrária do 
Território do Sisal (FEIRAFES), na Casa da Cultura/Praça da Jazida, no município de Valente – 

Bahia. 
 

CARAVANA MOC 50 ANOS: 

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

diálogos, feiras temáticas... 
 

12 e 13 de maio: Valente 
26 de maio:         Feira de Santana 

 

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

