
 Nº 601 :03 de Julho de 2018 :  Feira de Santana-BA 
 

 

CISTERNAS DE CONSUMO 

Comunidades Celebram conquistas de Cisternas de Consumo com alegria e samba no 
pé  

“Não! Eu não quero enchentes de caridade, só quero chuva de honestidade molhando as terras 

do meu sertão”, essa canção embalou e marcou uma verdadeira festa, repleta de emoções, 

alegrias e muito samba no pé, na celebração de conclusão das cisternas de consumo humano 
das comunidades Quilombolas da Matinha e Candeal 2, de Feira de Santana, Território Portal 

do Sertão, na tarde desse (02) de julho. Um momento organizado pelas famílias e 

organizações locais como associações e comissão de água, com apoio das entidades parceiras 

para comemorar mais conquistas do povo que luta por uma vida melhor no campo, com 
acesso as políticas públicas como direito, garantindo autonomia e liberdade para as famílias.E 

nessa caminhada para fortalecer a convivência com o Semiárido, a universalização da água de 

beber faz parte de uma luta árdua, que significa para as famílias muito mais que apenas 

construção de cisternas, mas à certeza de mais qualidade de vida em suas terras. Por isso o 

Movimento de Organização Comunitária (MOC) busca há mais de 50 anos trabalhar com ações 
que contribuam com esse processo de garantia de direitos do povo, executando assim mais 

um edital com projeto que levou uma média de 250 tecnologias de captação e armazenamento 

de água da chuva para beber e cozinhar para essas comunidades, em um processo que é 

acompanhando por formações de manejo e gerenciamento e cuidado com a água. Leia matéria 
completa no site do MOC. 

 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 

Comunidades de Retirolândia refletem sobre Plano de Desenvolvimento Comunitário 
As comunidades de Laginha e Lagoa Grande, do município de Retirolândia, que fazem parte do 

projeto “Crianças e Adolescentes: Re’Tocando Vida, Direitos e Sonhos no Semiárido”, 

desenvolvido pelo Movimento de Organização Comunitária (MOC), em parceria com a 

instituição alemã Kinder Not Hilfe (KNH), também realizaram Oficina de elaboração do Plano de 
Desenvolvimento Comunitário, sendo realizadas nos dias 27 e 28 de junho. As atividades 

possibilitaram que crianças e adolescentes, bem como suas famílias fizessem uma reflexões, 

discussões e planejamentos de ações e estratégias que possam melhorar os problemas das 

comunidades, contribuindo para mudanças e conquistas de mais oportunidades, que 

fortaleçam o protagonismo e desenvolvimento dos seus lugares de vivências e convivências. 
As oficinas foram conduzidas por Cleonice Oliveira técnica do Programa de Comunicação do 

MOC (PCOM), com a colaboração das jovens multiplicadoras do projeto. 

 

EDUCOMUNICAÇÃO  
Adolescentes criam vídeo sobre direitos em oficina de Educomunicação  

Adolescentes das comunidades de Salgado e Ponto Novo, do município de Riachão do Jacuípe, 

participaram nesse 27 de junho da oficina de Educomunicação realizada pelo Movimento de 

Organização Comunitária (MOC), como parte das ações do Projeto Parceiros por um Sertão 
Justo, que tem o apoio da ACTIONAID. O objetivo da oficina foi aprofundar a concepção da 

Comunicação como um direito e instrumento de mobilização social; Discutir sobre a 

representação das pessoas/ comunidade na mídia e construir estratégias de comunicação que 

possam contribuir para dá visibilidade das ações dos sujeitos e comunidade. 

A princípio os/as adolescentes participaram do debate sobre comunicação e, em grupos, 
através de desenhos construíram mapas de suas comunidades mostrando o desenvolvimento 
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local, atividades sociais e manifestações de cultua popular. Posteriormente mediante o 

carrossel falaram como veem, ouvem e sentem sobre a comunicação que conhecem e tem 

acesso no seu cotidiano. O debate foi rico e proveitoso, pois trouxe elementos sobre os meios 

de comunicação e um panorama sobre as plataformas digitais, proporcionando a análise e 
conscientização da construção de uma sociedade mais igual a partir dos processos da 

comunicação.Diante das estratégias a serem construídas os/as adolescentes construíram um 

roteiro de um informativo e através de smartphone fizeram agravação do vídeo, que com o 

auxílio da jovem Valdice, que acompanha o projeto no município, e da técnica do Programa de 
Comunicação do MOC, Kívia Carneiro, fará a edição. O informativo falou sobre os direitos de 

crianças e adolescentes. O MOC sempre buscou contribuir na promoção dos direitos da criança 

e do adolescente com vistas à criação e a manutenção de um ambiente de desenvolvimento 

participativo e plural. 
  

OFICINA 

Oficina sobre Plano de Desenvolvimento Comunitário aconteceu em Vista Bela 

Uma oficina para refletir, discutir e planejar a elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Comunitário, aconteceu na comunidade de Vista Bela, no Município de Retirolândia, no dia 25 
de junho, como parte das atividades do projeto “Crianças e Adolescentes: Re’Tocando Vida, 

Direitos e Sonhos no Semiárido”, desenvolvido pelo Movimento de Organização Comunitária 

(MOC), em parceria com a instituição alemã Kinder Not Hilfe (KNH), contribuindo com as 

garantias de direitos humanos de crianças e adolescentes na realidade do campo. 
A atividade contou com a participação de crianças e adolescentes integrantes do projeto e suas 

famílias e foi conduzida por Cleonice Oliveira técnica do Programa de Comunicação do MOC 

(PCOM), tendo como intuito ouvir sobre os problemas e dificuldades da comunidade e juntos 

pensarem estratégias de melhorias, bem como propostas de mudanças que contribuam para 
desenvolvimento local através desse plano comunitário. 

 

CAPACITAÇÃO 

MOC realiza capacitação para comissão gestora de mais uma radio poste 
O Semiárido baiano, precisamente crianças, adolescente e comunidades do Território do Sisal 

estão tendo acesso a comunicação. Ecoam suas vozes através do sistema de Rádio Poste 

implementada pelo Movimento de Organização Comunitária – MOC numa parceria com 

Kindernothilfe (KnH) através do projeto Crianças e Adolescente: Re’Torncado vidas, direitos e 

sonhos no Smiárido. Na manhã do dia 26, a comissão gestora junto com crianças e 
adolescentes da comunidade de Lagoa Grande, no município de Retirolândia, passaram pelo 

processo de formação e capacitação técnica de equipamentos e programação radiofônicas para 

que comecem a produzir programas e deem segmento as ações do projeto. O projeto tem 

como objetivo fortalecer os direitos das crianças e dos adolescentes com foco na comunicação 
e participação social promovendo ações ligadas ao fortalecimento dos direitos infanto-juvenis. 
O MOC, através do Programa de Comunicação (PCOM), já fez entrega do sistema de rádio 

poste para duas (2) comunidades rurais no Território do Sisal ligados diretamente a esse 

projeto. Atualmente, no referido território existem seis (6) comunidades atuando com rádio 
postes promovendo a inclusão de crianças e adolescentes nos meios de comunicação. 

 

 

 

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

#PorUmSertaoJusto 
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AGENDE-SE 

 
04/07- Oficina territorial sobre gestão das organizações de  mulheres e participação social- 

Conceição do Coité; 

04/07 - Formação com Diretores e Sociedade Civil - Monte Santo; 

04/07 - MOC - Reunião de Coordenação; 

05 e 06/07- Intercâmbio em Matarandiba- Vera Cruz; 

09/07 - TDH –Salvador; 

09/07- Posse do Conselho da Mulher – Ichu;  

09/07-Encontro Regional sobre mulheres e agroecologia: Uma perspectiva feminista- Santa 

Luz; 

10/07- Reunião de Planejamento da Feira Agroecológica do Alto Bonito- Nova Fátima; 

11/07 - Sensibilização do CAT – Araci 

12/07- Reunião com a irmã Agostinha e coordenação do “Viva Mulher”- Feira de Santana; 

16/07 - Formação de Educação Contextualizada - Coração de Maria;    

18/07- Oficina sobre gestão do EES e Estratégia de comercialização- Serra Preta; 

19/07- Feira Agroecológica e Encontro com Elisângela- Rafael Jambeiro; 

19 e 20/07 – CECA- Salvador; 

25/07- Reunião da Rede de Enfrentamento ao Racismo Institucional do Território do Sisal- 

Conceição do Coité; 

30/07- Monitoramento Actionaid –Feira de Santana; 

 


