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DIREITOS 
Monitoramento de Jovens multiplicadoras aconteceu em Retirolândia 

Jovens multiplicadoras do projeto “Esportes Cooperativos: Inclusão Social, Construção de 
Saberes e Cidadania no Semiárido” desenvolvido pelo Movimento de Organização Comunitária 

- MOC com apoio da UNESCO/Criança Esperança participaram no dia 09 de janeiro, no 
município de Retirolândia, de uma reunião de monitoramento para analisar ações já realizadas 

e construir um roteiro de retorno nas comunidades que são atendidas pelo projeto, que são 
elas: Maracujá de Conceição do Coité, Jitaí de Retirolândia e Mucambinho de Santaluz, para 

que essas possam contar e avaliar como foi o processo de execução das atividades, assim 
como o que mudou, ou seja, quais os resultados das vivências das crianças e adolescentes, 

como também das famílias e das comunidades. Partindo do princípio que no Semiárido a 

prática esportiva ainda é negada, como direito para das crianças e adolescentes, que o MOC 
busca e trabalha para contribuir na inclusão desses direitos humanos nas comunidades rurais, 

com incentivos como esse projeto, que direciona a compreensão de esportes cooperativos, 
sem disputa, mas com incentivo a melhoria nas escolas e construção de saberes e cidadania, 

por meio de jogos, gincanas culturais, como ainda por momentos lúdicos de leituras prazerosa 
e contextualizada. Inserindo também o acesso a comunicação como direito de produzir e não 

apenas receber, a exemplo das rádios poste existente nessas comunidades. Leia matéria 
completa no site do MOC 

 
SEMINÁRIO 

O II Seminário Territorial do Bahia Produtiva foi realizado em Feira de Santana  
O Movimento de Organização Comunitária – MOC e a Cooperativa de Consultoria Pesquisa e 

Serviços de Apoio ao Desenvolvimento Rural Sustentável – COOPESER, realizou nos dias 15 e 
16 de janeiro, no município de Feira de Santana, o II Seminário Territorial do Bahia Produtiva, 

a atividade é efetivada pelas entidades que executa Assistência Técnica e Extensão Rural – 

ATER, com a finalidade de avaliar, monitorar e validar as ações de ATER nos empreendimentos 
beneficiários, bem como as desenvolvidas pela própria entidade de ATER. O encontro contou 

com a participação das equipes técnicas do MOC e da COOPESER (equipes do Bahia Produtiva), 
Gisleide Carneiro (Coordenadora do Programa de Fortalecimento de Empreendimentos 

Econômicos Solidários – PFEES do MOC), além de representantes das entidades beneficiárias 
do Bahia Produtiva, os Agentes Comunitários dessas entidades. O MOC executa a ATER 

fornecida às 12 entidades do lote 24 no Território de Identidade do Sisal, essas entidades são 
cooperativas e associações que estão sediadas nos municípios de Araci, Cansanção, Monte 

Santo, Nordestina, Quijingue, Retirolândia e Tucano. E a COOPESER desenvolve no Lote 18 

com os Territórios: Bacia do Jacuípe e Piemonte do Paraguaçu. Leia matéria completa no site do 
MOC 
 
 

COMUNICAÇÃO 
MOC começa as ações do novo projeto para Crianças e Adolescentes 

Em uma das linhas de trabalho, ações e lutas do Movimento de Organização Comunitária 

(MOC) se insere na busca para contribuir com a garantia de direitos humanos de crianças e 
adolescentes das comunidades rurais, que na sua maioria são negados. Dessa forma, o MOC 
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acredita que investir na inclusão social, assim como na educação contextualizada através de 
projetos sociais, contribuirá para um desenvolvimento sustentável da comunidade, diante de 

um cenário com índices baixos no setor educacional e social que se encontra no Semiárido. Por 
isso o MOC, que conta com parceiros que apoiam essa luta, no qual está dando corpo e 

desenvolvendo um novo projeto, intitulado como “Crianças e Adolescentes: Re’Tocando Vida, 
Direitos e Sonhos no Semiárido”, financiado pela instituição alemã Kinder Not Hilfe – (KNH), 

abrangendo as comunidade de Lagoa Grande, Lajinha e Vista Bela do município de 
Retirolândia, assim nesse mesmo município aconteceu no dia 09 de janeiro, uma reunião de 

monitoramento do que já vem sendo feito e planejamento das atividades futuras, que serão 
realizadas pelo projeto, contando com a participação das jovens multiplicadoras, da técnica do 

Programa de Comunicação do MOC Cleonice Oliveira e da Coordenadora Pedagógica do MOC 
Vandalva Oliveira. Leia matéria completa no site do MOC 

 
 

PARCEIRO 
2ª Oficina de Atualização do Plano Local de Direitos do MOC aconteceu em Feira de 

Santana 

Nos dias 16 e 17 de janeiro, aconteceu em Feira de Santana, de forma bastante produtiva, a 
2ª Oficina de Atualização do Plano Local de Direitos do MOC através da grande parceria com a 

instituição internacional Actionaid, que desenvolve junto ao Movimento de Organização 
Comunitária - MOC ações de enfrentamento as desigualdades sociais e humanas, na busca de 

garantia de direitos para populações mais carentes e sem acesso as políticas públicas como 
direito, no contexto do Semiárido baiano, com foco nas comunidades rurais, que lutam para 

conquistar mais dignidade, autonomia e liberdade, convivendo com suas realidades e raízes. O 
encontro contou com a participação de representantes de cada programa do MOC sendo eles, 

Programa Água, Produção de Alimentos e Agroecologia - PAPAA, Programa de Fortalecimento 
de Empreendimentos Econômicos Solidários - PFEES, Programa de Educação do Campo 

Contextualizada - PECONTE, Programa de Comunicação - PCOM e Programa de Gênero – 
PGEN, como também jovens multiplicadoras que atuam diretamente nas comunidades dos 

municípios, onde o projeto atua e ainda a Coordenadora Pedagógica do MOC Vandalva Oliveira, 
sendo mediada por Sérgio Costa da Actionaid. As atividades iniciaram com uma retrospectiva 

do que foi trabalhado e vivenciado na primeira oficina, realizada em julho de 2017, assim 

como retomando algumas discussões sobre o embasamento das ações em campo, relatando 
avanços e desafios para execução de cada ação. O Plano Local de Direitos - PLD é um plano de 

parceria entre o MOC e Actionaid desenvolvido através do projeto Parceiros/as por Um Sertão 
Justo, que trabalha e luta para que os sujeitos excluídos sejam protagonistas na busca e 

conquista de direitos, os públicos priorizados são voltados para Educação de Qualidade, 
Alimentação Saudável e Mulheres. Leia matéria completa no site do MOC  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

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