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JOSANA LIMA É ELEITA 
COORDENADORA GERAL 

DA CONTRAF-BRASIL 

Por unanimidade, as agricultoras e agricultores 
familiares da base Contrafiana elegeram a 
Coordenação Executiva que conduzirá os trabalhos na 
Confederação Nacional dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil 
(Contraf-Brasil/CUT) pelo próximo quadriênio 
2021/2025. 

Ao todo, 300 delegados (as) sindicais participaram do 
processo eleitoral que ocorreu nesta quinta-feira (17), 
no último dia do V Congresso Nacional da Agricultura 
Familiar João Felício. 

Pela segunda vez, uma mulher encabeçará os desafios 
da luta em defesa das pautas da Agricultura Familiar. 
Neste mandato, a norte-rio-grandense, Josana de Lima 
é quem assume a pasta da coordenação Geral. 

O Rio Grande do Norte esteve presente com 26 
delegados (as) e observadores (as). 

Nós enquanto FETRAF/RN nos orgulhamos bastante 
em ter uma companheira comprometida com a causa 
da Agricultura Familiar e que agora, irá conduzir a 
nossa Confederação. 

Desejamos a Josana e a toda a diretoria eleita, muito 
sucesso na condução dessa missão. 

Esses são os desejos de funcionários, Diretores (as), 
Dirigentes Sindicais e demais companheiros de 
caminhada. 
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ELEIÇÕES 2022 
 

Cabral obteve 11.959 votos - o que foi um marco 
histórico para o movimento sindical rural-, tendo 
essa votação distribuída por 150 municipios, 
alcançando uma base para além da FETRAF/RN. 

Foi encaminhado, que a Direção Executiva fará 
uma nova reunião, no mês de julho para construir 
uma posição coletiva para 2022. 

Participaram da reunião, os Diretores e Diretoras:   
Josana Lima, Maria Avanael, José Mota, Alex 
Pontes, João Cabral, João Eudes, Wigna Brito, 
Cícera Franco, Raimundo Canuto, José Erivaldo 
Dias e Hildebrando Rocha. 

Escrito por: Alex Pontes - Coordenação de 
Juventude FETRAF/RN 

 

 
Agradecimento de João Cabral Foto: Redes Sociais de João 
cabral 

A FETRAF/RN por meio de sua direção executiva 
iniciou o debate a cerca das articulações para as 
eleições de 2022. 

Em reunião virtual que ocorreu no dia 07 de junho, 
os membros da executiva, analisaram o atual 
cenário político em nível nacional com a pré-
candidatura do Ex-Presidente Lula (PT); avaliaram 
o governo de extrema direita do Bolsonaro e em 
nível local, com a pré-candidatura natural da 
Governadora Fátima Bezerra (PT) a reeleição. 

A pauta da Agricultura Familiar, bem como a 
avaliação até aqui da Governadora Fátima, foram 
analisadas pela Executiva. 

Sobre as possíveis pré-candidaturas 
proporcionais, foram feitas algumas análises 
frente aos novos desafios que se avizinham. 

Vale lembrar, que o movimento sindical Fetrafiano 
do Rio Grande do Norte, apoiou em 2018 a 
candidatura do Sindicalista, fundador da 
FETRAF/RN e atual Vereador por São Paulo do 
Potengí, João Cabral de Lira. 
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CONHEÇA O PROJETO “MÃOS NA TERRA” DO 
SINTRAF DE BOM JESUS/RN 

 

 

 

 

 

 

  

Os dependentes dos trabalhadores 
e trabalhadoras que contribuem 
para a Previdência Social têm 
direito a uma pensão em caso de 
falecimento do beneficiário. Saiba 
como funciona e quem tem direito a 
esse benefício previdenciário. 

A pensão por morte é concedida 
pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) em vários casos e os 
valores variam de acordo com as 
situações, de 50% até 100% do 
valor do benefício a que o segurado 
tinha direito. E vale tanto para 
dependentes de trabalhadores da 
ativa ou de aposentados. 

O valor da pensão foi reduzido na 
reforma da Previdência patrocinada 
pelo governo de Jair Bolsonaro (ex-
PSL), de 100% para 60% do valor 
da aposentadoria em caso de morte 
do trabalhador. São acrescidos 10% 
por cada dependente, menor de 21 
anos, não emancipado, até se 
chegar aos 100% do valor do 
benefício. O valor da pensão não 
poderá ser inferior ao salário 
mínimo (R$ 1.100). 
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NOTÍCIAS DOS SINDICATOS 
 

A lei determina que o primeiro 
benefício seja pago em até 45 dias 
após o pedido. E tempo de 
benefícios varia conforme abaixo: 

Para cônjuges divorciados ou que 
recebiam pensão alimentícia, o 
beneficiário recebe quatro meses 
de pensão por morte, caso o 
segurado não tenha completado 18 
contribuições ao INSS. 

Caso o óbito tenha ocorrido após 
18 meses de contribuição, com 
pelos menos dois anos de união, o 
período varia de acordo com a 
idade dos dependentes, a partir de 
três anos até a pensão vitalícia. 

Idades dos dependentes e 
variação: 

Menos de 21 anos de idade: 03 
anos de pensão 

 De 21 e 26 anos: 06 anos de 
pensão 

 De 27 e 29 anos: 10 anos de 
pensão 

 De 30 e 40 anos: 15 anos de 
pensão 

De 41 e 43 anos: 20 anos de 
pensão 

Mais de 44 anos: pensão vitalícia 

Outras informações 

Mesmo após a reforma da 
Previdência ainda é possível 
acumular aposentadoria e pensão 
do INSS, no entanto o valor do 
benefício menor será limitado. O 
seguro recebe o maior valor 
integral e uma parte do segundo 
benefício. 

Pensionistas podem se casar de 
novo sem deixar de receber o 

O SINTRAF de Bom Jesus, município distante 52 
km de Natal/RN, com recursos próprios elaborou e 
pôs em prática, o Projeto de Assistência Técnica do 
Sindicato, o "Mãos na Terra Bom Jesus". 

O Sindicato contratou um Técnico Agrícola para 
acompanhar as famílias em suas unidades 
produtivas, onde na oportunidade, o técnico elabora 
um diagnóstico de como se encontra a produção, 
houve os relatos dos Agricultores Familiares quanto 
à problemática de existência de pragas na 
produção - por exemplo- e apresenta as soluções 
para combate as pragas através dos defensivos 
naturais, feito pelos próprios agricultores. Também 
são feitas análises de solo e água para estudo das 
condições de produção, entre outras ações junto às 
unidades produtivas do município. 

Para Cícera Franco que é Dirigente do SINTRAF de 
Bom Jesus, da FETRAF/RN e Presidenta da 
Cooperativa de Produção do Potengí 
(COOPPOTENGÍ), o projeto traz uma nova forma 
de fazer a assistência técnica, onde o técnico visita 
as unidades produtivas, escuta o Agricultor e 
conhece a realidade local. 

Cícera também comenta sobre o desafio de 
executar um projeto tão importante: "O SINTRAF de 
Bom Jesus teve a ousadia em fazer esse projeto, 
que leva até o Agricultor, o conhecimento técnico 
de acordo com a necessidade e dificuldade do 
Agricultor", disse. 

 

Cícera também pontuou que com essa iniciativa, 
além da transmissão do conhecimento do técnico 
para o Agricultor e vise versa, também é 
fundamental que haja a sensibilidade do técnico em 
conhecer a realidade do agricultor. 

Para a Agricultora Familiar Iraneide -beneficiária do 
projeto- é de fundamental importância em ter um 
técnico acompanhando o trabalho e orientando a 
produção: "É muito importante ter o técnico, porque 
ele vem nos ajudar a orientar sobre como combater 
as pragas, por exemplo, e nas dificuldades que 
encontramos", disse Iraneide. 

O Agricultor Luciano também comentou sobre a 
importância em ter um técnico colaborando com a 
organização da unidade produtiva e orientando. 
"Ele nos orienta com os problemas que aparecem 
com nossas hortas pra resolver, nos escuta e a 
gente escuta as orientações dele", disse Luciano. 

Já o Técnico Levi destacou que o processo de 
acompanhando junto às famílias está sendo muito 
positivo, pois o Técnico aprende muito com as 
famílias Agricultoras, onde com a experiência deles 
é de fundamental importância para o bom 
desempenho do projeto. 

Mais de 50 famílias de Bom Jesus são 
acompanhadas por este importante projeto do 
Sindicato e a meta é ampliar cada vez mais. 

Escrito por: Alex Pontes - Coordenação de 
Juventude FETRAF/RN 

Informações e fotos: Cícera Franco - Coordenação 
de Organização da Produção e Comercialização 
FETRAF/RN 

Confira um vídeo com Cícera Franco, apresentando 
o projeto. Acesse: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EM1LAtVWFEM
&t=53s 



 

 

 
     FETRAF/RN PARTICIPA DO ATO DE 

ASSINATURA DO CONVÊNIO PARA O PROGRAMA 
“GENTE DO CAMPO” DO GOVERNO DO ESTADO 

 

 

  

EDUCAÇÃO NO CAMPO 
 

Os dependentes dos trabalhadores 
e trabalhadoras que contribuem 
para a Previdência Social têm 
direito a uma pensão em caso de 
falecimento do beneficiário. Saiba 
como funciona e quem tem direito a 
esse benefício previdenciário. 

A pensão por morte é concedida 
pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) em vários casos e os 
valores variam de acordo com as 
situações, de 50% até 100% do 
valor do benefício a que o segurado 
tinha direito. E vale tanto para 
dependentes de trabalhadores da 
ativa ou de aposentados. 

O valor da pensão foi reduzido na 
reforma da Previdência patrocinada 
pelo governo de Jair Bolsonaro (ex-
PSL), de 100% para 60% do valor 
da aposentadoria em caso de morte 
do trabalhador. São acrescidos 10% 
por cada dependente, menor de 21 
anos, não emancipado, até se 
chegar aos 100% do valor do 
benefício. O valor da pensão não 
poderá ser inferior ao salário 
mínimo (R$ 1.100). 
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A FETRAF/RN representada por Josana Lima 
(Coordenadora Geral) esteve presente no dia 10 de 
junho em Ato Solene do Governo do Estado, para 
assinatura do Convênio de Cooperação técnica e 
científica entre o Instituto de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Emater/RN), a Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (UERN), e a 
Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (Funcitern), com 
interveniência da Sedraf - Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Rural e da Agricultura 
Familiar, para formalizar o programa "Gente do 
Campo". 

O programa tem investimentos de R$ 10,2 milhões 

oriundos do Tesouro Estadual, de acordo com o 

Governo e consiste na aplicação de edital da 

seleção de equipe técnica, que realizará curso de 

formação em graduação e pós-graduação, o qual 

será publicado no Diário Oficial. 

Inicialmente serão 81 vagas de nível médio e 44 de 

nível superior. 

 

Os selecionados receberão bolsas de apoio à 

formação universitária, em nível de graduação ou 

pós-graduação, que variam de R$ 1.200 a R$ 

2.000, e atuarão em atividades de ensino, pesquisa 

e extensão conectando o conhecimento acadêmico 

com a vivência das experiências práticas 

desenvolvidas pela EMATER/RN, de acordo com o 

governo. 

O convênio foi assinado pela Governadora Fátima 
Bezerra; pelo titular da SEDRAF, Alexandre Oliveira 
Lima; o Diretor-Geral da EMATER-RN, Cesar 
Oliveira; pela Reitora em exercício da UERN, 
Fátima Raquel Rosado Morais e do Diretor-
Presidente da Fundação para o Desenvolvimento 
da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do 
Rio Grande Do Norte (Funcitern), Frank da Silva 
Felisardo. 

"Não dá pra pensar desenvolvimento, sem pensar 
formação. E a formação no campo não é só 
aprender a ler. É pensar a formação desde a raiz. 
Esse é o caminho", disse Josana Lima. 

Também participaram da solenidade híbrida, o vice-

governador Antenor Roberto; a adjunta do Gabinete 

Civil, Socorro Batista; o diretor-presidente da 

Funcitern, Frank da Silva Felisardo; representantes 

da Marcha Mundial das Mulheres, Rede 

Xiquexique, Unicafes, Fórum Potiguar da Economia 

Solidária , equipe técnica da Emater, Fetarn e MST. 

Com informações do Portal do Governo do RN e 
Redes Sociais da SEDRAF/RN 

 

Ato de Assinatura do Convênio do Programa 
“Gente do Campo”. Foto: Sandro Menezes 



  

 

 

  
FETRAF/RN DEBATE FORTALECIMENTO DA 

ORGANIZAÇÃO SINDICAL EM REUNIÃO DA DIREÇÃO 
EXECUTIVA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta data, em 1996, 21 trabalhadores rurais sem terra foram mortos pela Polícia Militar em Eldorados do 
Carajás, no Pará. 

Morreram lutando pela justa distribuição de terras, pelo combate a pobreza e contra o agronegócio. 

Neste dia internacional de luta dos trabalhadores do campo, a FETRAF/RN, se solidariza e se soma a todos 
os demais movimentos do campo, que lutam pelo direito a terra, na defesa da agroecologia, da soberania 
alimentar e do direito ao território como fundamento da justiça social e da dignidade. 

Que episódios como o que ocorreu no Pará, sejam de uma vez por todas extintos em nossa sociedade e 
que todos os homens e mulheres do campo, possam de fato, conquistar o direito a terra. 

Reforma Agrária Já! 

 

ORGANIZAÇÃO SINDICAL 
 

Os dependentes dos trabalhadores 
e trabalhadoras que contribuem 
para a Previdência Social têm 
direito a uma pensão em caso de 
falecimento do beneficiário. Saiba 
como funciona e quem tem direito a 
esse benefício previdenciário. 

A pensão por morte é concedida 
pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) em vários casos e os 
valores variam de acordo com as 
situações, de 50% até 100% do 
valor do benefício a que o segurado 
tinha direito. E vale tanto para 
dependentes de trabalhadores da 
ativa ou de aposentados. 

O valor da pensão foi reduzido na 
reforma da Previdência patrocinada 
pelo governo de Jair Bolsonaro (ex-
PSL), de 100% para 60% do valor 
da aposentadoria em caso de morte 
do trabalhador. São acrescidos 10% 
por cada dependente, menor de 21 
anos, não emancipado, até se 
chegar aos 100% do valor do 
benefício. O valor da pensão não 
poderá ser inferior ao salário 
mínimo (R$ 1.100). 

 

A Direção Executiva da FETRAF/RN se reuniu 
na manhã do dia 30 de junho de modo virtual, 
para debater a organicidade interna e externa da 
federação e dos Sindicatos de base. 

Falas parabenizando Josana Lima - por sua 
eleição como Coordenadora Geral da 
CONTRAF-Brasil e desejando êxito nesse novo 
desafio - foram colocadas logo no início da 
reunião, por diversos dirigentes. 

Josana apresentou o organograma 
organizacional da FETRAF/RN atualmente, 
destacando as potencialidades e também as 
fragilidades da Federação, bem como o pilar 
institucional. 

Foi feito um importante debate, que apontou 
diversas necessidades para que a Federação 
melhore cada vez mais sua atuação sindical e 
retirados encaminhamentos gerais de 
organização. 

 

Participaram da reunião, além de Josana, os 
demais Diretores e Diretoras: João Eudes 
Rodrigues (Coordenador de Secretaria Geral); 
Maria Avanael Simão (Coordenadora de Gestão 
e Finanças); Raimundo Canuto (Coordenador de 
Organização Sindical); Francicarlos Santos 
(Coordenador de Formação e Educação 
Profissional); Alex Pontes (Coordenador de 
Juventude); Wigna Brito (Coordenadora de 
Mulheres); José Mota (Coordenador de Políticas 
Sociais); Cícera Franco (Coordenadora de 
Organização da Produção e Comercialização); 
Hildebrando Rocha (Coordenador de 
Agroecologia e Meio Ambiente); Jocielma da 
Silva (Coordenadora de Comunicação) e 
Cleoneide Aciole (Suplente da Direção). 

A direção se reunirá no dia 13 de julho para 
definir a questão política, vista as eleições de 
2022. 

Escrito por: Alex Pontes - Coordenação de 
Juventude da FETRAF/RN 
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PARA A CONTRAF-BRASIL, PLANO SAFRA 
LANÇADO NÃO ATENDE NECESSIDADES DA 

AGRICULTURA FAMILIAR 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO SAFRA 2021/2022 
 

Os dependentes dos trabalhadores 
e trabalhadoras que contribuem 
para a Previdência Social têm 
direito a uma pensão em caso de 
falecimento do beneficiário. Saiba 
como funciona e quem tem direito a 
esse benefício previdenciário. 

A pensão por morte é concedida 
pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) em vários casos e os 
valores variam de acordo com as 
situações, de 50% até 100% do 
valor do benefício a que o segurado 
tinha direito. E vale tanto para 
dependentes de trabalhadores da 
ativa ou de aposentados. 

O valor da pensão foi reduzido na 
reforma da Previdência patrocinada 
pelo governo de Jair Bolsonaro (ex-
PSL), de 100% para 60% do valor 
da aposentadoria em caso de morte 
do trabalhador. São acrescidos 10% 
por cada dependente, menor de 21 
anos, não emancipado, até se 
chegar aos 100% do valor do 
benefício. O valor da pensão não 
poderá ser inferior ao salário 
mínimo (R$ 1.100). 

 

O Plano Safra 2021/2022 foi lançado na terça-feira 
22 de junho, em cerimônia no Palácio do Planalto, 
em Brasília (DF).  No evento, o Governo Federal 
anunciou R$ 251,2 bilhões para apoiar a produção 
agropecuária nacional, sendo R$ 177,8 bilhões 
destinados ao custeio e comercialização e R$ 73,4 
bilhões para investimento durante o próximo período 
agrícola. Cada Plano Safra começa em julho e 
termina em junho do ano seguinte.  

Em tese, o programa deveria apoiar a Agricultura 
Familiar e estabelecer-se como uma política pública 
destinada ao fortalecimento da produção 
agropecuária nacional. Entretanto, mais uma vez, o 
agronegócio foi a fatia mais privilegiada do 
montante e as especificidades da Agricultura 
Familiar não foram reconhecidas. 

Apesar do aumento no volume de recurso geral, dos 
R$ 251,2 bilhões destinados ao programa, apenas 
15% (R$ 39,3 bilhões) serão aplicados a projetos 
específicos da Agricultura Familiar como o 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (PRONAF).  

 

De acordo com a coordenadora Geral da Contraf-
Brasil-CUT,  Josana Lima a maneira que se 
manteve o enquadramento da condição dos 
agricultores familiares no Plano Safra 2021/2022 é 
extremamente preocupante. Para ela, as rendas 
estipuladas são incompatíveis com a realidade 
vivenciada no campo brasileiro. 

"Não consigo enxergar agricultura familiar neste 
Plano Safra e não consigo visualizar algo 
realmente marcante e significativo neste 
sentido.  Pelo contrário, o governo simplesmente 
desconsiderou quem produz mais de 70% dos 
alimentos para o consumo, para a vida e para a 
mesa da população.  O governo fechou os olhos 
para extrema situação precária que as agricultoras 
e agricultores estão vivendo com a crise econômica 
e sanitária aprofundadas ainda mais pela pandemia 
de coronavírus e não apresentou nenhuma ação 
específica de apoio e amparo diante deste triste 
cenário", disse.  

Para a Coordenação Executiva da Contraf-
Brasil/CUT o Plano Safra 2021/2022 é insatisfatório 
e não atende a maioria dos Agricultores Familiares. 
Este programa que tem importante papel no 
estímulo à economia rural e na geração de 
emprego e renda para a população rural, está 
sendo instaurado sem nenhum diálogo com a 
sociedade e, principalmente, sem o envolvimento 
dos povos do campo, das águas e das florestas.  

Escrito por: Leidiane Souza - Jornalista CONTRAF-
Brasil 
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COLETIVO DE COMUNICAÇÃO 
DA CUT/RN SE REÚNE PELA 

PRIMEIRA VEZ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÃO 
 

Representantes sindicais, membros do Coletivo de 
comunicação da CUT/RN, se reuniram pela primeira vez 
para apresentação, na tarde desta segunda-feira, 7.  
 
A intenção do coletivo é capilarizar as notícias da 
Central e vice-versa, como uma espécie de 
retroalimentação entre as entidades para fortalecer a 
comunicação não hegêmonica e dos sindicatos, com 
pautas da esquerda e das instituições.  
 
A ideia desse coletivo foi do secretário de comunicação, 
Alex Pontes, que há meses vem adicionando os 
companheiros em um grupo que já estava funcionando 
antes desse primeiro encontro. 
 
"É um orgulho estar construindo esse espaço na nossa 
gestão e fundar novos projetos para que a gente pense 
em estratégias coletivas de comunicação", declarou o 
secretário durante a reunião. 
 
Outros membros da Central também participaram da 
reunião como Eliane Bandeira, a presidenta, e Irailson 
Nunes, do setor financeiro. Ambos destacaram a 
importância dessa iniciativa. 
 
"Fico feliz em estar vendo a concretude desse momento 
que integra setores do movimento sindical e da nossa 
CUT, né. Inclusive porque nesse momento pandêmico, a 
comunicação é um de nossos espaços de trincheiras", 
comentou Eliane.   
Fonte: CUT/RN 

Fonte: CUT/RN 

DATAS DE LUTAS 
 



 

 

 
BAYER RETIRA GLIFOSATO DO MERCADO DOS EUA, MAS NO 

BRASIL VENENO CONTINUA LIVRE 
A gigante alemã Bayer, fabricante do produto Roundup, que contém glifosato,  teve de pagar mais 
de R$14 bilhões, de janeiro a março deste ano,  em indenizações provenientes de125 mil 
processos na justiça, principalmente nos Estados Unidos, onde são pleiteados mais de R$ 50 
bilhões. 
Os prejuízos devido aos consumidores que contraíram o linfoma não-Hodgkin, um tipo de câncer, 
levaram a empresa a retirar o Roundup da comercialização residencia l nos Estados Unidos, mas 
disse que vai manter a venda no mercado agrícola. 
 
 

APÓS TRÊS MESES DE PRESSÃO, CÂMARA APROVA PL DE 

SOCORRO A AGRICULTORES NA PANDEMIA 
A proposta é de autoria da bancada do PT, tramita como Projeto de Lei (PL) 823/201 e segue 
agora para análise do Senado. Caso sejam aprovadas pelos senadores e sancionadas pelo 
presidente Jair Bolsonaro, as medidas previstas deverão vigorar até 31 de dezembro de 2022. 
 
 

ATO “FORA BOLSONARO” EM NATAL, REUNIU 8 MIL PESSOAS. 

OUTRAS CIDADES TAMBÉM TIVERAM MANIFESTAÇÃO 
O Coordenador de Juventude da FETRAF/RN e Secretário de Comunicação da CUT/RN, Alex 
Pontes participou do ato em Natal, juntamente com o Presidente do SINTRAF de Montanhas e 
membro da Direção da FETRAF/RN, Odair Bispo. 
Já em São Miguel do Gostoso, o atual Vice Prefeito do município e Secretário Geral da 
FETRAF/RN, João Eudes também esteve presente no ato. 
 
 

ACESSE AS MATÉRIAS COMPLETAS EM: 
WWW.FETRAFRN.ORG.BR 

 

 

 

 

 
Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na 
Agricultura Familiar do Rio Grande do Norte 
Rua: Piancó, 47 - Cidade da Esperança - Natal/RN - 
59.070-190 - Fone/fax: (84) 3605-4981 
CNPJ 07.264.273/0001-92 

INFORMATIVO FETRAF/RN 
Diretor Responsável: Alex de Pontes Silva 
SIGA A FETRAF/RN nas Redes Sociais: 
Facebook, Instagram, Twitter e Youtube 

RÁPIDAS 
 


