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Edital: Justiça Socioambiental - De 05/03/2018 até 13/04/2018

Nome do projeto: Promovendo direitos sócio ambientais e justiça de gênero no contexto do Complexo Barragem de Oiticica!

Requerente
Razão social: SERVIÇO DE APOIO A PROJETOS ALTERNATIVOS COMUNITÁRIOS - SEAPAC

CNPJ: 70.035.209/0001-76

Endereço: Rua da Conceição, 615

Bairro: Cidade Alta CEP: 59025-270

Cidade/UF: Natal/RN

Telefone 1: (84)03211-4491 Telefone 2:

e-mail: seapac.estadual@seapac.org.br Site: www.seapac.org.br

Facebook: Seapac - Serviço de Apoio a Projetos Alternativos Comunitários Blog:

Nome: Francisco das Chagas Teixeira de Araújo

CPF: 297.424.714-87

Endereço: Rua Eletricista Elias Pereira, 1889

Bairro: Candelária CEP: 59067-040

Cidade/UF: Natal/RN

Telefone 1: (84)99983-3405 Telefone 2:

e-mail: diac.teixeira1962@gmail.com

Executora
Razão social: Movimento dos Atingidos (as) pela construção do Complexo Barragem de Oiticica

CNPJ:

Endereço: Comunidade Barra de Santana, s/n

Bairro: zona rural CEP: 59330-000

Cidade/UF: /RN

Telefone 1: Telefone 2:

e-mail: Site:

Facebook: Blog:

Responsável pela executora

Nome: Euzimar Gomes de Araújo

CPF: 058.540.444-55

Endereço: Rua Alexandre Ezequiel, 16

Bairro: zona rural CEP: 59330-000

Cidade/UF: Jucurutu/RN

Telefone 1: (84)99844-9566 Telefone 2:

e-mail:

Coordenador ou Coordenadora
Nome: Jailma Oliveira da Nóbrega

CPF: 839.045.734-20

Endereço: Rua General Maynard, 100

Bairro: Maynard CEP: 59300-000

Cidade/UF: Caicó/RN

Telefone 1: (84)99998-4512 Telefone 2: (84)98829-5554

e-mail: jailma.rn@hotmail.com

Características do projeto
Resumo do projeto: 

O Projeto envolverá pessoas atingidas pela construção da Barragem de Oiticica, que está sendo construída no Seridó/ RN. A Comunidade Barra de Santana
- Jucurutu/RN com cerca de 800 hab. será o foco de concentração das atividades. Em 2013 com o início das obras as pessoas se viram ameaçadas sem que
o Governo lhes informasse sobre desapropriação/indenizações. Um grupo resolveu para-las montando um galpão de resistência e buscou a ajuda do

FLD

Protocolo Nro.: 13512

Responsável pela requerente
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SEAPAC, que passou a assessorar o movimento; o Estado entrou com uma ação de reintegração de posse. Com diálogos, pressão social a ação foi
convertida em acordo extrajudicial (entre Estado e Movimento dos atingidos(as) que passou a ser discutido em reuniões de mediação através TJ/RN. As
negociações exigem do movimento dinâmica para acompanha-las. Mesmo com o acordo o Estado descumpre prazos/responsabilidades, fazendo com que
os moradores(as) vivam inseguros sobre o desfecho de tudo (não conseguem financiamentos, ampliar empreendimentos e cultivos da terra; os mortos não
podem ser sepultados na comunidade, etc). A luta pelos direitos socioambientais é constante e requer formação, assessoria e estratégias de ação/atuação
do Movimento. O projeto objetiva fortalecer o processo de organização dos atingidos(as) pela construção do Complexo Barragem de Oiticica, fomentando
processos de organização socioambiental, produtiva, formação para a conquista de direitos e gestão coletiva da nova comunidade e de seus equipamentos,
pautando-os sob a ótica da justiça de gênero, sendo necessário acompanhar sistematicamente o acordo extrajudicial, capacitar sobre associativismo e
gestão; promover conhecimentos para a gestão compartilhada, integrada e democrática das águas; sensibilizar e fomentar a produção de alimentos
agroecológicos de base familiar contrapondo-os ao modelo do agronegócio, por meio de visitas, oficinas, cursos, seminários e reuniões de planejamento e
avalição. Para tanto, o projeto necessita dos recursos propostos para sua efetivação.

Histórico da organização requerente: 

O SEAPAC é uma associação sem fins econômicos, constituída em 13/04/1993 como organismo de ação social da Igreja Católica do RN; Atua junto a
populações em situação de vulnerabilidade social do campo e cidade promovendo iniciativas de convivência com o semiárido, fortalecimento da agricultura
familiar de base agroecológica, fóruns e organizações da sociedade civil, intervenção direta em políticas públicas e defesa de direitos. É administrado por
Conselho Diretor e Coordenação Executiva. Desenvolve(eu) Projetos de Convivência com o semiárido junto a ASA: P1MC, P1+2, Agua na Escola, e outros
com apoio de cooperação internacional (Misereor); No campo da intervenção direta em políticas públicas e defesa de direitos atua em conjunto com outros
parceiros na coordenação executiva da ASA, representação da sociedade civil para as convenções das Nações Unidas no combate à desertificação (ponto
focal);Diretoria do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó/Piranhas/Açu, Conselho Estadual de Recursos hídricos, Fórum Estadual de Economia
Solidária, como assessor da Comissão de defesa dos direitos das famílias atingidas pela construção da Barragem de Oiticica; e outros. A relação do
SEAPAC com o Movimento dos atingidos (as) pela Barragem de Oiticica, se dá no campo da assessoria técnica e sócio jurídica para defesa de direitos
sócioambientais dos atingidos (as), mediações junto aos entes do processo de desapropriação e construção do Complexo da Barragem e fortalecimento da
organização. 

Histórico da organização executora: 

O Movimento dos Atingidos(as) pela construção da Barragem de Oiticica se constituiu em agosto de 2013, a partir do início da construção da obra física da
Barragem, quando as famílias da área (Comunidade Barra de Santana –Jucurutu/RN), se viram ameaçadas em seu habitat natural, sem que o Governo lhes
informasse sobre indenizações e como se daria o processo de desapropriação. Um grupo se juntou para reivindicar seus direitos, paralisando a obra.
Iniciado o conflito os atingidos(as) através de uma comissão procurou a ajuda da Igreja/SEAPAC diante da problemática. O Governo entrou com uma ação
de reintegração de posse e os atingidos permaneciam acampados no canteiro de obras. Depois de um processo tenso e gerado o diálogo com o apoio da
Igreja/SEAPAC, a ação judicial foi convertida em um acordo extrajudicial firmado entre o Movimento dos atingidos (as) e o Governo do Estado do
RN/DNOCS, surgindo daí um termo de acordo, onde cada parte tem suas responsabilidades. Foi constituída uma comissão de coordenação do movimento
dos atingidos(as), que mobiliza e articula a comunidade e uma comissão de desapropriação que envolve as partes interessadas no processo. As comissões
se reúnem periodicamente e sempre que necessário diante das demandas impostas pelo processo de desapropriação visando planejar estratégias de
intervenção. E mensalmente todos se encontram em audiências de mediação e conciliação do acordo extrajudicial, que são registradas em atas, com a
devida lista de participantes. 

Descrever a composição da atual gestão (diretoria e coordenação) da organização executora 
Nome Função Sexo

Euzimar Gomes de Araújo Coordenador da Comissão Masculino
Zilma Maria Azevedo Queiroz membro da comissão Feminino
Érica Nayara Gomes Fernandes membro da comissão Feminino
Iramir Bezerra de Araújo membro da comissão Masculino
Janúncio Afonso de Medeiros Neto membro da comissão Masculino

 
Instrumentos de gestão da organização 
Outros

 
O movimento dos atingidos(as) surgiu da necessidade e implicações acarretadas pelo impacto da desapropriação para a construção da Barragem na vida
dos moradores (as) da área, demandando iniciativas constantes de reunião e diálogos para tomada de decisão, sendo este um processo dinâmico e
espontâneo, não existindo maiores instrumentos formais de gestão. Contudo, existe uma comissão de coordenação do movimento constituída por moradores
(as) da área atingida que articula com o apoio/assessoria do SEAPAC as suas iniciativas, discutindo e deliberando em reuniões comunitárias as estratégias
de atuação e intervenção. As decisões das reuniões são registradas em relatório/ata. Existe ainda, o termo de acordo extrajudicial que define os parâmetros
de negociação (responsabilidades e direitos) diante dos conflitos. A comissão articula iniciativas para o interior do movimento (decisões comunitárias) e para
o exterior junto a comissão de desapropriação, demais entes envolvidos e para as audiências.

Incidência política 

O movimento dos Atingidos(as) com a assessoria do SEAPAC tem feito forte incidência política na defesa dos direitos socioambientais, que vem gerando
indenizações, moradias, equipamentos comunitários, preservação e cultura dos povos originários da comunidade; respeito as questões ambientais
relevantes como as inscrições rupestres e sítios arqueológicos; preservação das espécies nativas da fauna e da flora, construção de estrada de contornos e
corredores arqueológicos para garantir a fuga dos animais, etc., tudo posto em um acordo extrajudicial, que surgiu fruto da luta e resistência da comunidade,
que se relaciona com diversos entes públicos e privados na luta por seus direitos (Governo do Estado/RN e suas Secretarias afins, PGE, Comitê da Bacia,
DNOCS, ANA, Juízes do Tribunal de Justiça/RN, MPF, MPE, IFAN, IDEMA, COSERN, senadores, deputados federais e estadual da Bancada do RN; Igrejas,
Federações e Sindicatos rurais, Prefeituras, empresas concessionárias da Obra, e outros. 

Contexto social da realidade onde será desenvolvido o projeto: 

O projeto será desenvolvido em uma comunidade rural impactada pela obra do complexo Barragem de Oiticica, construída na bacia do rio
piancó/piranhas/açu e que atinge 03 municípios do Seridó/RN: Jucurutu, São Fernando e Jardim de Piranhas. Acumulará 556 milhões de metros cúbicos de
agua e cobrirá 11 mil hectares, implicando na retirada de cerca de 4 mil pessoas para outros espaços geopolíticos. Essas comunidades e pessoas atingidas
(pequenos proprietários e famílias sem terra) vivem de atividades primárias, prioritariamente agricultura e pecuária e pequenos negócios não agrícolas.
Historicamente, viveram das aguas do rio perenizado com águas do sistema mãe d’água Coremas e suas atividades foram sendo desenvolvidas com
pequenas irrigações em terras de excelente qualidade. São populações que sempre tiveram uma renda advinda da atividade rural suficiente para ter uma
vida com o mínimo de dignidade. No espaço geopolítico da principal comunidade atingida, denominada de Barra de Santana no município de Jucurutu/RN,
onde vivem cerca de 800 pessoas, existem infra estruturas sociais, produtivas, comerciais e de lazer. É uma comunidade predominantemente católica, com
fragilidades organizativas e que sempre sofreu e sofre forte intervenções das forças políticas conservadoras e oligárquicas da região. O fato da
implementação do Complexo Barragem de Oiticica sem respeitar a historicidade dessas populações tem produzido fortes reações e resistências na defesa
dos direitos sócio ambientais. 

Justificativa: 

O Projeto deve ser apoiado porque historicamente as grandes obras hídricas feitas na região são apropriadas pelo agrohidronegócio para produção de
monoculturas de interesse do capital, existindo ainda no contexto os interesses pessoais, os riscos de apropriação política, pouco conhecimento sobre
gestão coletiva de empreendimentos, direitos coletivos e controle social, problemáticas essas que precisam ser enfrentadas com processos educativos, de
formação, motivação e luta por direitos socioambientais que estejam em sintonia com os princípios básicos da democracia, do associativismo, da luta pelo
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uso da água e o acesso à terra que garanta uma produção de alimentos de base agroecológica, sobre o controle da agricultura familiar e com equidade de
gênero. O projeto fortalecerá tudo isso na medida que proporcionara condições materiais e presenciais mais constantes para aprofundar as temáticas e
negociações postas, favorecendo ao fortalecimento de instâncias organizativas sociais, produtivas, ambientais, de organização da comunidade, direitos a
políticas públicas, conhecimentos acerca do cuidado e respeito as dimensões ambientais, processos de formação em manejo de água e produção
agroecológica, soberania e segurança alimentar, fortalecimento dos grupos de mulheres na luta por direitos e espaços de poder, além de oportunizar
conhecimentos para a organização de grupos produtivos não agrícolas (artesanais, pescadores) que podem gerar novas fontes de geração de renda e
trabalho.

Público / Abrangência

Público

Total de participantes:  50

Homens:  23 Mulheres:  27

Crianças de 0 a 12 anos:  0 Adolescentes 13 a 17 anos:  3

Jovens 18 a 29 anos:  5 Pessoas adultas 30 a 59 anos:  37

Idosos:  5

Afrodescendentes:  0 Indígenas:  0

Quilombola:  0

Público indireto:  750

Abrangência

Abrangência do projeto: Intermunicipal Âmbito: Rural e Urbano

UF / Munícipio 1: RN / Jucurutu UF / Munícipio 2: /

UF / Munícipio 3: RN / São Fernando UF / Munícipio 4: /

UF / Munícipio 5: RN / Jardim de Piranhas UF / Munícipio 6: /

UF / Munícipio 7: / UF / Munícipio 8: /

UF / Munícipio 9: / UF / Munícipio
10:

/

Quadro de objetivos
Objetivo geral: 

Fortalecer o processo de organização e luta dos atingidos(as) pela construção do Complexo Barragem de Oiticica, possibilitando e fomentando processos de
formação e organização socioambiental e produtiva, para a conquista de direitos e gestão coletiva da nova comunidade e de seus equipamentos coletivos,
pautando-os pela ótica das relações de equidade e justiça de gênero. 

Objetivo específico 1

Objetivo específico: 

Acompanhar sistematicamente a implementação do acordo extrajudicial como forma de garantir o cumprimento dos direitos socioambientais dos
atingidos(as).

Resultado previsto: 

1.Reuniões públicas com a presença do poder judiciário, governo, empresas, demais instituições envolvidas e movimento dos atingidos(as).

2. Visitas de campo para acompanhamento/monitoramento das obras do complexo Barragem de Oiticica e seu nível de execução.

3. Reuniões de avaliação na comunidade sobre o andamento das obras e das negociações do acordo extrajudicial.

4.Reuniões com a Comissão de Desapropriação.

Objetivo específico 2

Objetivo específico: 

Capacitar sobre associativismo e gestão da futura entidade organizativa da comunidade levando em consideração as relações de poder, equidade e justiça
de gênero.

Resultado previsto: 

1.Curso Modular sobre associativismo, gestão de associação e sua relação com as políticas públicas e controle social;

 

2. Oficina sobre relações de gênero, poder e machismo na sociedade e suas organizações. 
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Objetivo específico 3

Objetivo específico: 

Promover conhecimentos para a Gestão compartilhada, integrada e democrática das águas.

Resultado previsto: 

1. Seminário sobre água como um direito humano e um bem comum da natureza;

 

2.Oficina sobre o uso racional da agua nos processos de produção na agricultura, pecuária, pesca e consumo diversos;

Objetivo específico 4

Objetivo específico: 

Sensibilizar e fomentar a produção de alimentos saudáveis e de base familiar no entorno da Barragem, contrapondo-os ao modelo do agronegócio.

Resultado previsto: 

1.Curso sobre agroecologia e biodiversidade;

 

2. Seminário sobre uso de venenos e seus impactos negativos no meio ambiente e para a pessoa humana;

 

3.Curso sobre soberania e segurança alimentar e nutricional

Metodologia: 

1.As ações propostas pelo projeto serão executas através de reuniões, visitas, cursos, oficinas, seminários e intercâmbios com assessorias do SEAPAC,
parceiros e outras pertinentes e contratadas. Haverá reunião na comunidade no início do projeto para planejamento de sua execução.

2.A participação do público envolvido na gestão do projeto se dará de forma participativa e transparente, envolvendo as 50 lideranças representantes das
populações que compõem a área atingida pela Barragem; inclusive constituindo comissão de coordenação do Projeto entre elas.

3.Além de realizar uma oficina específica sobre essa temática, toda a atuação do Projeto irá valorizar a participação das mulheres em todas as etapas e
momentos do mesmo, não permitindo qualquer expressão que produza violência, discriminação, machismo, opressões e exploração de gênero.

4.O processo de monitoramento e avaliação do Projeto será feito diretamente com o público envolvido de forma presencial, contínua no transcorrer das
atividades e consignada em relatórios, fotografias, listas de participantes; Ao final da execução total, haverá uma reunião de avaliação final com todos os
envolvidos(as) no processo.

 

Cronograma
Período inicial: 7/2018

Período final: 6/2019

Dados de execução e continuidade do projeto
Processo de elaboração do projeto: 

Desde 2013 que o SEAPAC e o Movimento sofrem com dificuldades de ordem financeira para acompanhar de forma sistemática toda a dinâmica exigida
pela obra física e social do complexo Barragem de Oiticica. Os esforços solidários nem sempre foram suficientes para produzir a dinâmica coletiva da luta,

Descrição das atividades planejadas

Reunião de apresentação e planejamento do Projeto X
Participação Mensal nas Reuniões públicas do acordo extrajudicial X X X X X X X X X X X X
Reuniões de avaliação do acordo com a comunidade X X X X X
Reuniões com a comissão de desapropriação X X X X X
Curso Modular sobre associativismo, gestão de associação e sua relação
com X X

Oficina sobre relações de gênero, poder e machismo na sociedade e suas
orga X

Seminário sobre Agua como um direito humano e um bem comum da
natureza; X

Oficina sobre o uso racional da agua nos processos de produção na
agricultu X

Seminário sobre uso de venenos e seus impactos negativos no meio
ambiente e X

Curso sobre soberania e segurança alimentar e nutricional X
Intercâmbio p/ conhecer experiência de resistência e reconstrução após
des X

Reunião De Avaliação final do Projeto X
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tendo em vista as dificuldades já apresentadas e o cenário de crise que vive a região nos aspectos hídricos, sociais, ambientais e econômicos.
Repetidamente, sempre avaliamos a necessidade de encontrar parceiros com o perfil de atender a nossas necessidades e compreender os limites de nossa
capacidade estrutural para manter a resistência e luta na defesa dos direitos socioambientais da comunidade atingida. Recentemente em nossas pesquisas
de busca por editais identificamos o site da FLD e observamos que se enquadraria nos processos que esse coletivo está envolvido, resolvendo então
apresentar a presente proposta, que foi elaborada pelo SEAPAC através de diálogos com a coordenação do movimento.

Equipe: 

Jailma Oliveira da Nóbrega: advogada, integrante da equipe técnica do SEAPAC. Atuará na coordenação do Projeto  acompanhando todo o processo de
execução, suas atividades e assessorando algumas delas.

José Procópio de Lucena: engenheiro agrônomo. Prestará assessorias nas atividades previstas e ao Movimento no acordo extrajudicial.

Euzimar Gomes de Araújo: formação de nível médio. Atuará na coordenação do Projeto como entidade executora e na mobilização e articulação das
atividades e acompanhamento do acordo extrajudicial.

Ivaneide Ferreira – Contadora: Atuará no curso modular sobre Associativismo e gestão de Associação, contratada por 8h/trabalho.

Saywky Sam de Medeiros – Assistente Social, integrante da equipe técnica do SEAPAC. Atuará em assessorias/ acompanhamento de demandas das
atividades.

Contrapartida não monetária: 

 

O SEAPAC disponibilizará sua estrutura de escritório (telefones, internet, notebook, aparelho de projeção (datashow) e veículo. Além disso, disponibilizará
profissionais da sua equipe técnica para contribuir diretamente na assessoria e execução do projeto em conjunto com o Movimento (contabilizado em horas
de trabalho como contra partida da entidade requerente). Para as formações e atividades do projeto haverá a disponibilização de espaços físicos cedidos
pela comunidade (Igrejas, Mercado público da Comunidade e outros). Para o acompanhamento das audiências e reuniões com entes do acordo extrajudicial,
utilizar-se-á da estrutura das entidades que sediam a respectiva atividade.

Organizações parceiras: 

As organizações parceiras serão além do SEAPAC como requerente e assessor em várias etapas de formação  e demandas do acordo extrajudicial e o
Movimento dos Atingidos(as) como entidade executora, que fará a parte de coordenação, mobilização e articulação de base, serão os sindicatos de
trabalhadores(as) rurais que contribuirão com a construção de ponte de diálogo e sensibilização dos processos de capacitação em produção de alimentos
saudáveis, cuidados com a água e na luta por políticas públicas e direitos para mulheres e homens da terra; Igrejas Evangélicas e Católica e Rádio Rural de
Comunicação, que ajudarão na mobilização das pessoas da comunidade com seus meios de radiodifusão e espaços comunitários locais para as atividades e
lutas pelos direitos socioambientais dos atingidos(as); Além desses parceiros enumerados, outras entidades que venham a se envolver no transcorrer da
execução do Projeto e que tenham interesses condizentes.

Despesas
Área Solic. FLD Contrapartida Parceria Total

1. Recursos Humanos e encargos sociais 1.200,00 16.858,80 6.000,00 24.058,80
   Coord. do Projeto - advogada: 200h 0,00 8.400,00 0,00 8.400,00
   Assessoria Eng. Agronomo: 164h 0,00 4.900,00 0,00 4.900,00
   Coord. do Projeto - Executora: 200h 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
   Assessoria - Assistente Social: 164h 0,00 3.558,80 0,00 3.558,80
   Assessoria - Contadora 8h 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
   0,00 0,00 0,00 0,00
     
2. Despesas básicas de manutenção 0,00 800,00 0,00 800,00
   Água e Energia 0,00 300,00 0,00 300,00
   Telefone 0,00 180,00 0,00 180,00
   Aluguel 0,00 120,00 0,00 120,00
   escritório 0,00 200,00 0,00 200,00
   0,00 0,00 0,00 0,00
   0,00 0,00 0,00 0,00
     
3. Transporte, hospedagem e alimentação 11.430,00 0,00 0,00 11.430,00
   Combustivel 4.290,00 0,00 0,00 4.290,00
   Lanche Cursos/Oficinas 4.840,00 0,00 0,00 4.840,00
   Almoço Curso Modulado 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00
   Locação Microônibus 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
   0,00 0,00 0,00 0,00
   0,00 0,00 0,00 0,00
     
4. Despesas com infraestrutura 0,00 0,00 0,00 0,00
   Material Didático e de divulgação 0,00 0,00 0,00 0,00
   0,00 0,00 0,00 0,00
   0,00 0,00 0,00 0,00
   0,00 0,00 0,00 0,00
   0,00 0,00 0,00 0,00
   0,00 0,00 0,00 0,00
     
5. Divulgação, Comunicação e Material de apoio 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
   Material didático e de divulgação 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
   0,00 0,00 0,00 0,00
   0,00 0,00 0,00 0,00
   0,00 0,00 0,00 0,00
   0,00 0,00 0,00 0,00
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Receita

Área Solic. FLD Contrapartida Parceria Total
   0,00 0,00 0,00 0,00
     
6. Equipamentos e Insumos 570,00 0,00 0,00 570,00
   Cartucho / Tonner 450,00 0,00 0,00 450,00
   Resma de Papel 120,00 0,00 0,00 120,00
   0,00 0,00 0,00 0,00
   0,00 0,00 0,00 0,00
   0,00 0,00 0,00 0,00
   0,00 0,00 0,00 0,00
     
TOTAL DA DESPESA 15.000,00 17.658,80 6.000,00 38.658,80

  
 
 

Receita
Fonte Valor %

FLD 15.000,00 38,80
Contrapartida 17.658,80 45,68
Parcerias 6.000,00 15,52
Total 38.658,80 100,00


