


LINHAS DE ATUAÇÃO – TRIENAL 2019-
2022

2. CIDADANIA E DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS

1. MUDANÇAS CLIMÁTICAS E AGROECOLOGIA 

3. INCIDÊNCIA POLÍTICA DO SEAPAC NA SOCIEDADE E NO 
RN 

4. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL



MAPA DE ATUAÇÃO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

34 Municípios atendidos em 
2019:

17 no Alto-Oeste

11 no Seridó

06 no Trairi



PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS:



MUDANÇAS CLIMÁTICAS E AGROECOLOGIA

▪ Implementação de cisternas da 1ª e 2ª água – para consumo
humano e produção alimentar

▪ Implantação de sistemas de reúso de águas cinzas

▪ Acompanhamento e Assessoramento técnico às Unidades
Produtivas Familiares – UPFs e às Feiras da agricultura familiar

▪ Mobilização e capacitação de famílias  



• Atendimento sociojurídico a famílias e pessoas em situação de
vulnerabilidade socioassistencial e ambiental

• Acompanhamento e Assessoramento sociojurídico ao Movimento
dos Atingido/as pelo Complexo da Barragem Oiticica

• Acompanhamento e Assessoramento ao Fórum Municipal de
Usuários do Sistema Único de Assistência Social – FMUSUAS

• Formação de Lideranças de Base

CIDADANIA E DEFESA DE DIREITOS 
SOCIAIS BÁSICOS



INCIDÊNCIA POLÍTICA DO SEAPAC

• Participação em Conselhos de Políticas Públicas – estadual e
municipais

• Participação em espaços de discussão, proposição e de controle de
políticas públicas – em âmbito nacional, estadual, microrregional e
municipal

• Promoção de canais e instrumentos de defesa de direitos e de
protagonismo de populações mais vulneráveis



DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

• Mobilização de Recursos 

• Comunicação

• Formação contínua da Equipe

• Planejamento, Monitoramento, Avaliação e Sistematização

• Gestão financeira e administrativa da instituição



PRINCIPAIS RESULTADOS:



MUDANÇAS CLIMÁTICAS E AGROECOLOGIA

• 208 famílias participaram ativamente na elaboração de seus
projetos produtivos, identificando suas potencialidades e
fragilidades, discutindo e escolhendo os investimentos para seus
quintais, de acordo com suas realidades e habilidades (1,5 3 mil);

• 208 famílias com seus sistemas produtivos ampliados e
fortalecidos – com aumento do rebanho, da produção de
hortaliças e fruteiras, e a melhoria na infraestrutura de seus
espaços produtivos, gerando mais segurança alimentar e
nutricional e renda familiar;



• 70 famílias rurais com acesso a investimento direto de 3 mil
reais/cada, para melhoria e o fortalecimento dos seus sistemas
produtivos, aumentando e aperfeiçoando sua capacidade de
produção e suas estruturas de trabalho ao redor de casa,
beneficiando 12 comunidades rurais;

• Protagonismo de mulheres na gestão e aplicação dos recursos
financeiros. Das 70 famílias (acima citadas) 65 mulheres
receberam o fomento de 3 mil reais, as quais fizeram a compra
dos insumos e a prestação de contas dos recursos recebidos;

• De 94 famílias que receberam apoio para produção – 69%
ampliaram a diversidade de frutas e hortaliças; 65% tiveram
aumento na renda; e 67% aumentaram a soberania e segurança
alimentar e nutricional da família;

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E AGROECOLOGIA



MUDANÇAS CLIMÁTICAS E AGROECOLOGIA

• 09 UPFs acessaram outros espaços de comercialização – feira
livre; no Campus do IFRN em Pau dos Ferros; na Bodega da
Rede Xique-Xique em Mossoró; no PNAE; e sob encomenda,
com entrega direta via mídias sociais – ampliando a renda em
até 70% e a diversidade de produtos;

• 94 famílias (70 no Trairi e 24 Oeste) ampliaram a soberania e
segurança alimentar, passando a consumir tudo o que é
produzido em seus quintais, melhorando o hábito alimentar e
nutricional e diminuindo as despesas domésticas;

•



• 21 sistemas de reúso de águas cinzas instalados e em
funcionamento – sendo 10 em São Miguel e 11 em Encanto –
gerando uma economia de água em torno de mil litros/dia,
antes desperdiçados, servindo para a sustentabilidade hídrica de
quintais produtivos de 28 famílias;

• Diminuição da poluição ambiental e do lixo em torno das
residências rurais, com a instalação dos kits de reúso de águas
cinzas, melhorando a qualidade de vida da família e o meio
ambiente;

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E AGROECOLOGIA



MUDANÇAS CLIMÁTICAS E AGROECOLOGIA

• O reúso de águas cinza transformou a vida de 28 famílias rurais. A
água reaproveitada tem servido para aumentar a produção de
fruteiras, hortaliças e forragem para os animais, contribuindo para
a manutenção do rebanho e a produção de excedentes para
comercialização. A água que antes era fonte de contaminação,
hoje é fonte de alimento e irrigação;

• Aumento da produção da palma consociada com a leucena e a
moringa – com o reúso de águas - fonte de forragem para
sustentação dos animais na época da seca. Muitos agricultores
conseguiram manter seu rebanho, aumentar a quantidade do
leite e a renda;



MUDANÇAS CLIMÁTICAS E AGROECOLOGIA

• Ampliação de práticas de produção de base agroecológica entre
as famílias acompanhadas pelo Seapac. A metodologia aplicada
nos processos de formação e a partilha de saberes entre as
famílias têm sensibilizado–as a produzirem de forma
agroeocológica, agregando mais valor aos produtos e à saúde das
famílias;

• Crescimento do protagonismo e da visibilidade do trabalho de
mulheres na produção de alimentos – frutas, verduras e hortaliças
– em seus quintais, gerando renda, autonomia e autoestima;



CIDADANIA E DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS 
BÁSICOS

Atendimento/Assessoramento sociojurídico:

• 17 atendimentos sociojurídicos a pessoas socialmente vulneráveis,
com objetivo de salvaguardar ou resgatar direitos negados ou
violados;

• Desses 17 casos, 11 tiveram resolutividade e 06 continuam em
andamento (depende decisão externa). Dentre os atendimentos,
um dos casos culminou no encaminhamento de 19 reclamações
trabalhistas, totalizando, assim, 45 demandas em 2019/2020;



• Acompanhamento e assessoramento sistemático ao
Movimento dos Atingido/as pelas obras da barragem Oiticica,
objetivando assegurar os direitos da população atingida e o
protagonismo do Movimento nos processos de negociação e
proposição de suas necessidades:

O Movimento propôs a retomada da construção da nova comunidade Barra
de Santana – por meio de uma ação civil pública – que culminou com um
novo projeto corrigindo os vícios da construtora anterior;
Participação na definição de critérios de supressão de 6 hectares de
vegetação no entorno da barragem;
Visibilidade e reconhecimento do Movimento como sujeito político de
referência junto a organizações sociais e instituições governamentais, de
forma que nenhuma decisão tomada acontece sem a sua participação.

CIDADANIA E DEFESA DE DIREITOS SOC. 
BÁSICOS



CIDADANIA E DEFESA DE DIREITOS SOC. 
BÁSICOS

• Criação oficial do Fórum de Usuários do Sistema Único de
Assistência Social – FMUSUAS – em Caicó - com a realização de 1º
Encontro de Usuários e Organizações de Usuários de Assistência
Social, cujo objetivo é potencializar, visibilizar e qualificar a
atuação dos usuários do SUAS, como também, dar legitimidade
às suas demandas na distribuição e formulação de políticas
públicas;

• Realização de um ciclo de oficinas de capacitação junto aos
Usuários do Fórum, como forma de contribuir para a qualificação
das suas proposições e das lutas pela garantia de seus direitos;



CIDADANIA E DEFESA DE DIREITOS SOC. 
BÁSICOS

Participação do fórum na conferência de assistência social de
Caicó, mediando o eixo “participação social e controle social”;

Os debates promovidos pelo FMUSUAS, nos bairros, têm
colaborado para definição da pauta do Conselho de Assistência
Social;

Incidência política do FMUSUAS/Caicó, junto ao Ministério
Público Federal (MPF), reivindicando a garantia de seus direitos
de moradores do conjunto habitacional Nova Caicó;

Maior representatividade de usuários do SUAS nos espaços e
controle social da política de assistência social.



INCIDÊNCIA POLÍTICA DO SEAPAC 

Participação e incidência do Seapac em: 
• Conselho Municipal de Assistência Social – em Caicó
• Conselho Municipal de Saúde – Caicó
• Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável -

Caicó
• Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
• Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável
• Fórum Estadual de Comitês de Bacias 
• Fórum Estadual e Microrregional da ASA
• Comitê de Bovinocultura Leiteira do Alto-Oeste Potiguar
• Comitê da Bacia Hidrográfica Piancó/Piranhas/Açu – CBH-PPA



DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
• Produção de materiais de comunicação do IV Encontro de

Sementes do Trairi e do Dia Mundial da Água

• Participação no Festival da Associação Brasileira de Captadores
de Recursos (ABCR), em São Paulo

• Consolidação do Programa de Estágio do SEAPAC – contratação
de duas estudantes estagiárias do setor de Comunicação – 1
estudante de Audiovisual e 1 de Publicidade & Propaganda

• Reuniões de Planejamento, Monitoramento, Avaliação e
Sistematização das atividades de projeto e visitas aos Núcleos de
atuação do Seapac

• Produção de programa de rádio para divulgação das ações do
Seapac – atividade semanal



DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

• Pesquisa e contratação de ferramenta de Gestão de Mídias
Sociais – Mlabs

• Produção de materiais/peças de comunicação institucional:
catálogo de projetos do SEAPAC, panfleto institucional, release
referente ao período entre maio-out/2019, cartilha sobre
associativismo

• Pesquisa e prospecção de potenciais parceiros do Seapac no
âmbito de empresas públicas e privadas do RN

• Atualização e conclusão do plano de captação do Seapac



• Criação de conceito, conteúdo, design e cronograma para
postagens regulares nas mídias sociais do Seapac – atividade
diária

• Criação de conceito, conteúdo, design e cronograma para
postagens regulares nas mídias sociais do Seapac – atividade
diária

• Atualização, criação de conceito e planejamento da campanha de
doadores

• Produção de programa de rádio para divulgação das ações do
Seapac – atividade semanal

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL



ATIVIDADES DE FORMAÇÃO

QUANTIDADE ATIVIDADE Nº DE 
PARTICIPANTES

15 Cursos 371
02 Seminários 210
05 Intercâmbios 179
12 Dias de Partilha 262
14 Oficinas 298

TOTAL..............1.320 pessoas



Nº DE PESSOAS/GRUPOS IMPACTADOS 
PELAS AÇÕES DO SEAPAC - EM 2019

TERRITÓRIO DIRETAMENTE  INDIRETAMENTE
SERIDÓ 35 famílias 105 pessoas
TRAIRI 240 famílias 720 pessoas

ALTO-OESTE 215 famílias 645 pessoas

TOTAL

DIRETAMENTE: 490 FAMÍLIAS

INDIRETAMENTE: 1.470 PESSOAS



Nº DE PESSOAS/GRUPOS IMPACTADOS 9
GRUPOS QUE RECEBERAM ACOMPANHAMENTO/ASSESSORIA 

TÉCNICA E SOCIOJURÍDICA

1 Fórum de Usuários do Sistema Único de Assistência Social – FMUSUAS 

Indiretamente 30 famílias – aproximadamente 90 pessoas

1 Movimento dos Atingido/as pelas Obras da Barragem Oiticica

Indiretamente 998 famílias – aproximadamente 2.994 pessoas

17 Associações Rurais em Lagoa Nova

Indiretamente 20 comunidades rurais – aproximadamente 800 pessoas

03 Fóruns Munic.Associações Rurais – Lajes Pintadas, São Miguel e Lagoa Nova 

Aproximadamente 36 associações rurais



PARCEIROS:


