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Nas comunidades acontecem muitas coisas todos os dias:
são atividades produtivas, atividades religiosas, de diversão e culturais.
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Quando essas atividades são realizadas coletivamente sempre tem um grupo
que se junta e toma a iniciativa para que elas aconteçam. Estamos no mês da
Festa Junina. A gente tem que se organizar para que a Festa aconteça. 
Já estamos atrasados e o povo anda meio devagar.
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A gente faz um muitirão e mobiliza a comunidade.
Cada um ajuda do jeito que pode. Eu mesmo
já vou animando o pessoal e dividindo tarefas.
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Dona Maria, a Senhora bem que podia
fazer uns docinhos para a festa de
São João. O pessoal adora seus doces!

Mais tarde, na casa de Dona Maria...

Doces eu faço.
Mas, e a barraca?
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Seu Raimundo, o senhor pode
ajudar a gente a montar as barracas
para a festa junina?

Posso sim!  Mas vou
precisar de ajuda
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Mobilização é isso!
É se organizar e juntar forças.
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Se não fosse a Dona Maria, o Seu Raimundo,
o Seu João, todo mundo trabalhando junto,
talvez a festa não acontecesse.

VIVA SÃO JOÃO !!!
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Essas pessoas são Mobilizadores!
Gostam de se dedicar à comunidade, de vê-la se movimentar e crescer.

Mobilizar é trabalhar junto, feito um mutirão, realizar um trabalho que
sozinhos não conseguiríamos, animar a comunidade para o trabalho

coletivo, animar a comunidade para buscar benefícios etc.
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Muitas ações podem acontecer nas comunidades:
ações do COEP, do Poder Público e de outras instituições.
Os Mobilizadores têm um papel importante para que 
essas ações aconteçam. Podemos formar um 
grupo desses mobilizadores e chamá-lo de
COMITÊ MOBILIZADOR.
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Na comunidade podem existir vários grupos: uma associação comunitária,
um grupo de jovens, de mulheres, de mães, uma cooperativa e outros.

Em cada um desses grupos existem pessoas que têm o perfil de mobilizador.
São pessoas que lideram movimentos em seus grupos, em busca de benefícios.
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Em cada grupo existente na comunidade
podemos encontrar várias pessoas

com o perfil de MOBILIZADOR.

Então, como poderemos formar um
COMITÊ MOBILIZADOR ?
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Mais tarde, na Associação Comunitária...

O comitê deve ser formado por 6 pessoas, incluindo 2 homens, 
2 mulheres e 2 jovens. Todos os participantes devem ser 
vinculados a uma das Associações existentes na comunidade.
 A pessoa que estiver na presidência da Associação, com a qual 
o COEP vai trabalhar, deve fazer parte também do comitê.
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Quem escolhe os representantes
do COMITÊ MOBILIZADOR?
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O Comitê deve ser formado em Assembléia Geral da Associação que
vai  trabalhar com o COEP. Todos os associados interessados em participar 
podem se candidatar. A pessoa que preside a associação já estará 
automaticamente escolhida; as outras serão escolhidas pela assembléia.

Mas, afinal, para que 
serve esse COMITÊ?
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O Comitê Mobilizador serve para mobilizar a comunidade para implementar 
ações coletivas e individuais do COEP, bem como de outras instituições 
e da própria comunidade.

Divulgar na comunidade: 
reuniões, eventos, encontros ou outras 
atividades previstas para acontecer.

Representar a comunidade 
em reuniões do COEP.

Multiplicar na comunidade as
informações e conhecimentos.

e mais...
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Acompanhar os processos de aquisição de 
produtos e serviços de interesse coletivo.

Participar da gestão dos TELECENTROS e 
de outros bens coletivos na comunidade.

Dar apoio na organização de atividades coletivas.

Reunir-se, periodicamente, para avaliar suas atividades.

Mobilizar a comunidade para se articular com o poder público 
local ou outras entidades parceiras que possam trazer benefícios 
para a mesma.

Apoiar as atividades realizadas pela equipe do COEP.
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Mas, quanto tempo 
dura este Comitê?

O mandato do Comitê é de 18 meses (um ano
e meio). Terminado este prazo, é preciso que se 
troque pelo menos 2 integrantes. 
Se a comunidade não estiver satisfeita com a 
atuação do Comitê, poderá reivindicar junto à 
Assembléia Geral da Associação para que se 
faça uma alteração, antes do prazo acabar.
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A Comunidade deve ajudar o Comitê 
participando da mobilização 
que está sendo criada.

O sucesso da Comunidade depende de todos!!!

Sem a participação da comunidade, o COEP não é capaz 
de implementar as ações previstas nos projetos.
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O que a Comunidade 
pode fazer?

- A Comunidade deve eleger um Comitê 
  Mobilizador.
- A Comunidade deve colaborar nas atividades
  organizadas pelo Comitê Moblizador. 

Quando todos trabalham juntos 
os resultados aparecem !!
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