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ENCONTRO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Projeto Parceiros Por Um Sertão Justo instigou trocas de saberes sobre direitos em 
encontro de monitoramento e avaliação 

“A gente não quer mudar de lugar, a gente quer mudar esse nosso lugar, para viver melhor, 
então a gente quer continuar no sertão e sendo feliz, não apenas existindo”, Vandalva Oliveira 

(Coordenadora Pedagógica do MOC).  É esse caminhar de sentimentos, vontades e fazeres, que 
resulta na luta, persistência, resistência e busca constante pela garantia de acesso aos direitos 

humanos, por isso, comungando dessa defesa de direitos que Movimento de Organização 
Comunitária (MOC) insiste com ações como a do Projeto Parceiros/as Por Um Sertão Justo que 

desenvolvem com a grande parceria da ACTIONAID, tendo como foco a implementação do 
Programa Local de Direitos (PLD). E como parte desse projeto, o MOC realizou nos dias 14 e 15 

de agosto, o 1° Encontro Regional de Planejamento, Monitoramento e Avaliação Envolvendo os 

Sujeitos dos Direitos, Executores/as e as Organizações parceiras, deste ano de 2018, com o 
propósito de integração entre os sujeitos de direitos e deveres dos diversos municípios de 

atuação do projeto com o PDL, no qual proporcionou uma maravilhosa troca de experiências a 
partir dos saberes locais, bem como identificou os avanços e os desafios relacionados à garantia 

dos direitos priorizados no PLD e o alcance das mudanças a partir dos feitos, no passo a passo 
das atividades do projeto, além de uma profunda reflexão sobre as percas que o cenário político 

vem provocando, sobre os direitos na vida do povo, principalmente das comunidades rurais do 
Semiárido. Leia matéria completa no site do MOC. 

 
CONSELHO ESTADUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES (CECA)  

MOC foi reempossado como membro do CECA e eleito a sua presidência 
Aconteceu na sede do Espaço Crescer, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (17) de agosto, 

a Cerimônia de posse da nova composição do Conselho Estadual de Crianças e Adolescentes 
(CECA) da Bahia, na qual foram empossados vinte e seis novos conselheiros/as eleitos entre 

representantes do Poder Público e da Sociedade Civil Organizada. O Movimento de Organização 

Comunitária (MOC) que já era membro do CECA foi reempossado através da Conselheira Vera 
Carneiro (Coordenadora do Programa de Educação do Campo Contextualizada PECONTE) e da 

Suplente Cleonice Oliveira (Técnica do Programa de Comunicação - PCOM). Com a participação 
das organizações da sociedade civil da Bahia e do poder público, o Ato Solene iniciou com uma 

mesa de abertura, na qual estiveram presentes Cezar Lisboa (Secretaria de Justiça, Direitos 
Humanos e Desenvolvimento Social - SJDHDS), Regina Afonso (Presidente do CECA/ 

representando o Poder Público,) Edmundo Kroger (Vice-Presidente), Vera Carneiro (Presidenta 
do Fórum de Conselho Estadual de Crianças e Adolescentes), contou ainda Antônio Cavalcante, 

(Justiça da Bahia) e jovem o Daniel (membro do Conselho e representa as crianças e 
adolescentes do estado no CECA). E esse conjunto de atores seguem com uma importante 

missão de discutir, elaborar, construir e propor políticas públicas, projetos e programas na área 
da infância e da adolescência junto ao governo federal, estadual e municipal, bem como devem 

fiscalizar se os direitos das crianças e adolescentes estão sendo violados ou garantidos. Leia 
matéria completa no site do MOC.  
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SEMINÁRIO TERRITORIAL DO PORTAL DO SERTÃO 

Seminário Territorial do Portal do Sertão sobre Conjuntura Política e Eleições 2018 
aconteceu em Feira de Santana  

Com muita resistência e insistência organizações sociais e populares, movimentos sindicais e 
demais militantes, vêm mobilizando e articulando o fortalecimento da luta por garantia de 

direitos, com formações que ampliam os horizontes sobre os desmontes do Cenário Político atual 
no Brasil. Por isso, como resultado da multiplicação do Seminário Político que foi realizado no 

final do mês passado, aconteceu na terça-feira (14) de agosto o Seminário Territorial do Portal 
do Sertão sobre Conjuntura Política e Eleições 2018, organizado pela Articulação no Articulação 

Semiárido Brasileiro (ASA-Bahia), Fórum Baiano de Agricultura Familiar (FBAF), Articulação de 
Agroecologia da Bahia (AABA) e Central Única dos Trabalhadores (CUT-Bahia). “Por isso vem 

entra na roda com a gente também, você é muito importante”. E assim, convidando e instigando 
as todas as mãos para lutarem juntas, que se iniciou o Seminário, que teve em sua programação 

na manhã uma saudação e explanação sobre esse processo de formação, contando com a 
participação de diversos municípios que fazem parte desse Território, diante das contribuições 

de Célia Firmo (FBAF), Naidison Baptista (ASA-Bahia), Conceição Borges (CULT-Bahia), Ana 

Cláudia (FETRAF), Dinorah (CODETER) e Lariane Santos (UNICAFES). Leia matéria completa no 
site do MOC. 

 
EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA 

MOC participou e apresentou experiência de Educação Contextualizada em II Encontro 
Baiano de Educação do campo 

O Movimento de Organização Comunitária (MOC) participou através da técnica Ana Paula Duarte 
do Programa de Educação do Campo Contextualizada (PECONTE), entre os dias 15 e 17 de 

agosto no Teatro da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus I, Salvador, do II 
Encontro Baiano de Educação do Campo: ataques do conservadorismo e experiências contra-

hegemônicas., oriundo da iniciativa do Centro Acadêmico de Educação do Campo e 
Desenvolvimento Territoral – CAECDT e do  Grupo de Pesquisa Educação do Campo,Trabalho, 

Contra-hegemonia e Emancipação Humana. O encontro que caminhou em sua programação por 
mesas de discussão, GTs e rodas de conversa, como também apresentar trabalhos, que teve 

como proposito reunir os sujeitos sociais envolvidos com a discussão da Educação do Campo, 

com vistas ao aprofundamento da conjuntura atual, à socialização das produções acadêmico-
científicas, relatos de experiências em espaços escolares e não-escolares, no campo do ensino, 

da pesquisa e da extensão. Leia matéria completa no site do MOC. 
 

INTERCÂMBIO 
Como falar de sementes da terra e não compreender sua importância, diversidade, 

cultivo, alimento, origem, identidade e contexto? 
O Intercâmbio entre agricultores e agricultoras para troca de saberes, resgate cultural e 

preservação das sementes da terra, se lançou como semente entre os 55 agricultores e 
agricultoras presentes, nessa terça-feira, 14 de agosto, na comunidade do Brejo, município de 

Conceição do Coité. A comunidade foi beneficiada com uma casa de sementes comunitária pelo 
Projeto Sementes do Semiárido, desenvolvido pelo Movimento de Organização Comunitária 

(MOC) em parceria com a Articulação do semiárido (ASA) em 2015. A partir dessa ação a 
comunidade vem despertando e aflorando sentimento de solidariedade e partilha, caminhando 

lado a lado às famílias estão conseguindo preservar e multiplicar as sementes que estão sendo 

cultivada há mais de 15 (quinze anos), vindos de seus pais e mães passados anos após anos 
garantindo a conservação, preservação e produção das sementes da terra, na sua diversidade e 

origem em meio ao Semiárido baiano. 
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Visite-nos nas redes sociais: 
Facebook do MOC 
Site do MOC 
#2018MOCMaisde50anos 
#PorUmSertaoJusto 
 
 

AGENDE-SE  
 

AGENDE-SE  
 

20 e 21/08- Oficina de Estratégias e Linha de Base - Feira de Santana; 
21/08- Seminário Territorial sobre Formação Política - Valente; 

22/08 - Debate Político sobre Racismo Institucional: Vidas Negras importam – Qual seu 
compromisso? - Conceição do Coité; 

24/08- Seminário de Formação política da Bacia do Jacuípe - Capela do Alto Alegre; 

29/08 - Rodas de conversas municipais sobre violência contra meninas e mulheres e os 
mecanismos de proteção envolvendo homens e meninos -Conceição do Coité; 

29/08 - Reunião do Colegiado Territorial - CODES 
29/08 - Oficina do Baú de Leitura - Barrocas; 
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