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PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - PMA INSTITUCIONAL
PMA fortalece a Insistência, Resistência e Resiliência do MOC por Um Sertão Justo
O encontro foi recheado de místicas de integração da equipe, canções que fortalece a luta do
MOC, como muito partilha de conhecimentos sobre cada ação que o MOC desenvolve, na busca
de chegar ao ponto crucial do seu objetivo maior, que é contribuir na transformação a vidas
dos povos e comunidades excluídas de acessar as políticas públicas como direito. Nesse
sentido, que os três dias foram momentos essenciais para continuação do trabalho da
instituição, avaliar o que avançou, identificar os desafios que muitas vezes paralisa ou adia
alguns resultados e assim poder elaborar as estratégias de superação nos caminhos dessa
entrega social que causa mudanças, no contexto da Convivência com o Semiárido. O primeiro
dia levou uma discussão e reflexão delicada e importante acerca da Atual Conjuntura
sociopolítica e seus impactos nos processos de trabalho do MOC e sua perspectiva de Sertão
Justo com a participação de Naidison Quintella, coordenador da Articulação Semiárido
Brasileiro - ASA Brasil e assessor do MOC. O PMA deu continuidade em seu segundo dia de
atividades, percorrendo sobre apresentações, debates e reflexões sobre os avanços e desafios,
bem como elaborações estratégicas para cada Programa do MOC, no desenvolvimento das
linhas de atuações da instituição, que busca atingir os resultados afirmando sua missão, por
um Sertão Justo .O MOC realizou no dia 08 de fevereiro o terceiro dia de PMA das suas ações
institucionais, focando discussões, reflexões e atividades na linha das interfaces que dão
sinergia e conexão as áreas programáticas do MOC na caminhada para atingir sua missão, ou
seja, chegando aos resultados concretos de transformação de vidas dos sujeitos, no contexto
da Convivência com o Semiárido. Leia matéria completa no site do MOC
ENCONTRO
Encontro Comunitário do projeto Bahia Produtiva foi realizado em Retirolândia
Em meio à mística de integração, discussões e reflexões em volta das temáticas de
Associativismo e Cooperativismo, que aconteceu nesse dia 09 de fevereiro, na comunidade de
Gameleira, município de Retirolândia, um Encontro Comunitário do projeto Bahia Produtiva,
desenvolvido pelo Movimento de Organização Comunitária – MOC em parceria com a
Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à
Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). O encontro foi realizado na Cooperativa Mista de
Gameleira e Responsabilidade Limitada - COOPERGAMA, contando com a participação de
agricultores e empreendedores integrados a cooperativa, como outros que estão se inserindo,
ambos atendidos pelo projeto, sendo facilitado pela técnica do Programa de Fortalecimento de
Empreendimentos Econômicos Solidários – PFEES do MOC, Wilza Oliveira. Segundo a técnica
esse empreendimento trabalha com abate e comercialização de caprinos e bovinos, por isso,
se fez necessário reforçar e compartilhar saberes com foco nessa linha de empreendimento. “O
objetivo do encontro é dialogar com os agricultores e agricultoras beneficiários/as do projeto,
sobre cooperativismo, como também as forma de inserção no mercado justo e solidário. E
dialogar ainda, sobre as formas de como estar comercializando a carne de caprinos e ovinos,
de forma que venha atender as normas da legislação sanitária vigente”, relatou Wilza.

DIREITOS
Comunidade de Lajinha em Retirolândia recebeu equipamentos para instalação de
Rádio Poste
A comunidade de Lajinha, no município de Retirolândia, se reuniu vibrante de alegria e
entusiasmo para receber a chegada dos equipamentos para instalação de uma Rádio Poste
contemplada pela comunidade através do projeto “Crianças e Adolescentes: Re’Tocando Vida,
Direitos e Sonhos no Semiárido”, desenvolvido pelo Movimento de Organização Comunitária
(MOC), que se insere na busca para contribuir com a garantias de direitos humanos de
crianças e adolescentes das comunidades rurais, que na sua maioria são negados, contando
com parceria da instituição alemã Kinder Not Hilfe – (KNH), que apoia e defende essa luta
junto ao MOC. A rádio representa um instrumento importante de empoderamento da
comunidade, no sentido de acessar à comunicação como direito, assim como de reivindicar
sobre esses direitos à serem garantidos para crianças e adolescentes, para mulheres, para
agricultura familiar e demais áreas de anseio da comunidade, contribuindo para uma
consciência cidadã da comunidade e no desenvolvimento sustentável local. O projeto visa à
realização de momentos de formação, por meio de oficinas práticas, teóricas e técnicas para
instruir e incentivar o uso desse processo de comunicação como protagonismo de sujeitos,
além de proporcionar trocas de saberes com intercâmbios, que somam em muitos
aprendizados para crianças e adolescentes, repercutindo para suas famílias. Leia a matéria
completa no site do MOC.
FEIRA
Reunião da organização da XI Feira do Semiárido foi realizada em Feira de Santana
Aconteceu no dia 06 de fevereiro, na sala dos conselhos no gabinete da reitoria da
Universidade Estadual de Feira de Santana -UEFS, uma reunião para construção da XI Feira do
Semiárido, que vai ocorrer entre os dias 23 e 25 de maio do ano corrente. O encontro teve
como objetivo a construção compartilhada com gestores e sociedade civil sobre a XI Feira do
Semiárido, refletindo e discutindo sobre definição do tema e formação dos Grupos de Trabalho
- GT's. Entre várias entidades, o Movimento de Organização Comunitária - MOC, Arco Sertão
Central e Rede de Produtoras da Bahia se fez presente e se entegram aos GT's.

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

AGENDE-SE
06 á 08 de marco – Oficina de Rádio ASA – Maracujá – Conceição do Coité;
13 á 17 de março – Fórum Social Mundial 2018 - Salvador – Bahia;

