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ACTIONAID 20 Anos
ActionAid Brasil 20 anos realizou encontro de parceiros que refletiu as estratégias para
fortalecer sua presença no Brasil
A ActionAid Brasil, grande parceiro do Movimento de Organização Comunitária (MOC) desde
2007, que comunga, abraça e acredita nas lutas para garantia de direitos humanos, que
corrobora através do projeto Parceiros/as Por um Sertão Justo, realizou entre os dias 8 e 10 de
maio, em Recife/PE, o Encontro de Parceiros 2019:Estratégias para fortalecer a presença no
Brasil?. No ano em que completa 20 anos de existência e histórias neste país, a ActionAid
reafirma a resistência de persistir acreditando em um mundo sem pobreza e injustiça, investindo
na capacidade das pessoas de criar mudanças, para si mesmas e suas comunidades. Desse
modo, o encontro contou com a presença de representantes de parceiros locais, bem como da
ActionAid Brasil (equipes e Conselho) e ActionAid Internacional, além de convidados/as, o MOC
participou por meio da técnica Selma Glória. A Atividade seguiu o propósito de atualizar a análise
do contexto do Brasil do mundo, como repactuar os princípios políticos que orientam e as
organizações realizadoras dos Programas Locais de Direitos (PLDs). Propôs ainda fortalecer as
capacidades das organizações e da própria ActionAid, para os processos de prestação de contas
e mensuração dos resultados decorrentes da implementação dos PLDs e da Estratégia Atualizada
para ação da ActionAid no Brasil, além de compartilhamento e aprimoramento das orientações
e as estratégias elaboradas pela ActionAid Brasil para revisitar a sua presença pública e sua a
narrativa e das organizações parceiras. Assim, prosseguiu a programação intensa e muito
produtiva, no primeiro dia aconteceu uma oficina de Interesse Estratégico, Plenária e Seminário
da Análise do Contexto, como prestação de contas e gestão financeira da parceria, e sobre o
comunicar dos impactos a partir das Histórias de Mudanças, com diálogos sobre Segurança para
Defensores/as de Direitos e para as Organizações Parceiras. Com a colaboração de Jorge Romão
(Coordenador da ActionAid Brasil), Cristina Buarque (Conselheira da ActionAid), escritora
feminista e pesquisadora da Fundação Nabuco, Adriano Campolina (ActionAid Internacional) e
Javier da ActionAid Europa e América Latina, teve também o posicionamento das organizações
apoiadas pela ActionAid que estavam na mesa. Leia matéria completa no site do MOC.
AVALIAÇÃO
MOC realizou avaliação do Programa Um Milhão de Cisternas
Em mais uma etapa de Avaliação do Programa Um milhão de Cisternas (P1MC), que trabalha
com o intuito de melhorar a vida das famílias que vivem na Região Semiárida do Brasil,
garantindo o acesso à água de qualidade, o Movimento de Organização Comunitária (MOC),
realizou entre os dias 09 e 10 de maio, uma avaliação do P1MC, em parceria com a Articulação
Semiárido Brasileiro (ASA). A atividade contou com a participação de representantes dos
municípios de Capela do Alto Alegre, Nova Fatima, Santa Luz, Santa Barbara e Feira de Santana.
Essa atividade teve como objetivo de discutir com as organizações sociais que compõem as
comissões executivas municipais, e Famílias integradas ao P1MC ? TC047/2017, refletiu sobre
conjuntura política, avanços, retrocessos e desafios para a garantia os direitos, refletindo
também sobre elementos da convivência com o Semiárido - avaliando a execução do Programa1
milhão de cisternas rurais, com ênfase a implementação das tecnologias do TC 047/2017 e no

segundo dia realizou um intercâmbio com os participantes na comunidade de Cazuzão, no
município de Serra Preta. ?O nosso objetivo é promover uma avaliação com o termo de
cooperação, celebrado entre MOC e a Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA), a partir da
associação do Programa Um Milhão de Cisternas, com a TC 047/2017 que visa implementar 630
tecnologias sociais de captação e armazenamento de água da chuva para o consumo humano,
então nós estamos aqui com lideranças comunitárias, com famílias beneficiárias, com
organizações sociais que compõem as comissões executivas municipais, avaliando toda a
caminhada desde a mobilização das comunidades, a identificação das famílias, a formação dos
profissionais das famílias e até a implementação das cisternas, de lá para cá ocorreram mais ou
menos aproximadamente uns seis meses, então como foi essa caminhada, como foi essa
construção e que resultado a gente tem hoje desse projeto, dessa parceria, que é da ASA, que
é do MOC e que tem também o Financiamento do Ministério da Cidadania do Governo Federal,
então o nosso objetivo aqui é avaliar esse projeto e refletir sobre os frutos que ele já deu até
aqui?, frisou Ana Glécia, Coordenadora do Projeto de Cisternas do MOC. Leia matéria completa
no site do MOC.
SEMENTES
Comunidade de Canto realizou ação coletiva de união em respeito as sementes
A comunidade de Canto, no município de Serrinha, realizou no dia 13, uma ação coletiva de
união, respeito à terra e as sementes. Todas as pessoas registradas no Banco de Sementes
Comunitário, saíram de suas casas para buscar semente para plantar. Um momento de tamanha
beleza que move o Semiárido iniciando um ciclo de semeadura e multiplicação de sementes e
de esperança. Como bem disse Zé Vicente? Bendito sejam os frutos da terra de Deus/ Bendito
sejam o trabalho e a nossa união? Há quem resista no Semiárido. Há quem não perca a fé e
distribua esperança. Foi só molhar um pouquinho a terra com as águas das chuvas que a
renovação brota junto com o povo. A guardiã de sementes da comunidade, dona Tereza Rocha,
falou sobre o feito, "após as chuvas que caíram no último sábado, na nossa região, à comissão
comunitária do Banco de Sementes, decidiu iniciar a distribuição das sementes? Essa atitude
mostra que as famílias agricultoras buscam sua autonomia, mostra sua determinação em
guardar as sementes nativas para preservar sua diversidade e constroem resistência sendo
protagonistas se suas histórias? Bendito sejam os frutos da terra?
REUNIÃO
MOC realizou reunião para tratar do apoio as associações da Agricultura Familiar
Foi realizada no dia 09 de maio, no município de Araci, uma Reunião para tratar do apoio as
Associações que trabalham na produção de alimentos da Agricultura Familiar, uma parceria entre
a Gestão Municipal e o Governo do Estado da Bahia. O Movimento de Organização Comunitária
(MOC) que acompanha os EES no município, através do projeto Cooperação do Programa Mais
Gestão (MOC/ANATER), participou por meio da técnica Cátia Almeida, juntamente com a APAEB
Araci representada por Lídia Maria. A parceria resulta em um Convênio Piloto, que terá a
finalidade de fortalecer os Empreendimentos Econômicos Solidários (EES), através da doação de
equipamentos para os grupos que estão fomentando a produção e comercialização. A atividade
foi coordenada por Danilo Uzêda da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR).
Visite-nos nas redes sociais:
Facebook do MOC
Site do MOC
#2018MOCMaisde50anos
#PorUmSertaoJusto

AGENDE-SE
15 e 16/05 - Encontro de Juventude da TdH - Feira de Santana;
21 a 24/05 - Realização 2º Módulo do Projeto Mulheres das Águas e Finalização do Diagnóstico
Rural Participativo - Araci;
30 e 31/05- Encontro das comissões de água - Projeto 2ª Água - Serrinha;

