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SEMANA DA AGRICULTURA 
FAMILIAR É MARCADA POR LUTA 
EM DEFESA DOS AGRICULTORES 

E AGRICULTORAS FAMILIARES 

 

A última semana de julho foi marcada 
por comemorações, mais também por 
luta em defesa da classe trabalhadora da 
Agricultura Familiar. 

Na base da FETRAF/RN, foram 
realizadas Lives, Assembleias gerais e 
participações em eventos sobre o tema. 

Em 25 de julho, foi comemorado dia do 
Agricultor e da Agricultora Familiar e 
comemorado também os 15 anos da Lei 
da Agricultura Familiar, a Lei 
11.326/2006. 

Em Touros, o SINTRAF participou da 
abertura da Semana do "Agricultor 
Tourense", evento promovido pela 
Prefeitura Municipal. 

E em Janduís, o SINTRAF realizou a 
tradicional Assembleia comemorativa ao 
Dia do Trabalhador Rural, e uma Live. 

Viva a Agricultura Familiar! 
Viva os homens e as mulheres do 
campo! 
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FETRAF/RN DEBATE OS RUMOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS 

ELEIÇÕES DE 2022 

  

 

  

ELEIÇÕES 2022 
 

Durante o debate, dezenas de lideranças sindicais, 
demonstraram a necessidade de apresentação de 
uma candidatura orgânica da Agricultura Familiar ou 
candidaturas que assumam o compromisso da 
defesa da Agricultura familiar, ouvindo os 
movimentos que representam esse segmento no 
estado e apresentando propostas concretas para 
isso. 

Após um importante debate, foi encaminhado que a 
FETRAF/RN acolherá as sugestões das regionais de 
base e definirá seu posicionamento político com 
relação essa pauta, ainda neste semestre de 2021. 

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

 

 
Urna eletrônica. Foto: Internet 

 
 

. 

A FETRAF/RN promoveu em 14 de julho, de modo 
virtual, uma reunião ampliada com participação de 
32 Dirigentes Sindicais de cerca de 30 Sindicatos 
de base. 
 
A Direção e os Dirigentes Sindicais de todas as 
regiões de atuação da FETRAF/RN discutiram 
sobre qual o rumo que a Agricultura Familiar vai 
caminhar em 2022 por ocasião das eleições gerais 
para Deputados Estaduais e Federais, Senadores, 
Governador e Presidente. 
 
Em 2018, tivemos uma candidatura a Deputado 
Estadual orgânica da Agricultura Familiar no Rio 
Grande do Norte, que foi a candidatura do 
Companheiro João Cabral de Lira, que alcançou a 
marca histórica de 11.959 votos, sendo votado em 
mais de 150 municípios do estado. 
 
Para 2022 é preciso que as pré-candidaturas que já 
estão se colocando, apresentem uma agenda de 
proposituras que dialoguem com a bandeira da 
Agricultura Familiar. 
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JUVENTUDE DA FETRAF/RN PARTICIPA DE 
DEBATES SOBRE A SUCESSÃO RURAL 

 

 

 

 

 
 
SEMINÁRIO DE JUVENTUDE E  
     SUCESSÃO RURAL DO 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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JUVENTUDE 
 

EM LIVE, FETRAF/RN E 
MOVIMENTOS RURAIS DEBATEM 
SUCESSÃO RURAL COM O 
DEPUTADO FRANCISCO DO PT 

O Deputado Francisco do PT reuniu 
representantes das juventudes dos movimentos 
rurais do Rio Grande do Norte, para debater o 
tema: "Juventude e Sucessão Rural", através de 
suas redes sociais. 

A FETRAF/RN representada por Alex Pontes, 
Coordenador de Juventude esteve participando 
do debate, que contou ainda com a participação 
de Luiza Dulci do Coletivo Nacional Agrário do 
PT; Zuleide Araújo, Coordenadora Adjunta da 
ASA Potiguar e Gaby Souza, Coordenadora de 
juventude e mulheres da SEDRAF/Governo do 
Estado. 

Em sua participação, Alex apresentou as 
necessidades e reivindicações que a juventude 
do campo reivindica e que o Plano Estadual de 
Sucessão precisa dialogar com essas 
demandas.  

A FETRAF/RN esteve participando em 2015, em 
nível local e nacional, das discussões do Plano 
de Sucessão Rural e agora continua na defesa 
da juventude do campo, compondo a Comissão 
de Metodologia para elaboração do Plano 
estadual. 

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

 

  

Foi realizado, em 02 de julho, o I Seminário 
Estadual de Juventude e Sucessão Rural do Rio 
Grande do Norte. 
 
O evento foi promovido pelo Governo do Estado e 
por entidades parceiras como a FETRAF/RN. 
 
A pauta principal do evento foi à construção do 
Plano Nacional de Sucessão Rural, que contou com 
a participação de Severine Macedo, Licenciada em 
Pedagogia pela Universidade Estadual do Rio 
Grande do Sul (UERGS). Mestre em Educação pelo 
Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal do Estado do RJ (UNIRIO); 
Doutoranda pelo PPGEdu/UNIRIO. 

A juventude da FETRAF/RN esteve presente, com 
representações de jovens dos municípios de São 
Paulo do Potengí, Santo Antônio, Messias Targino, 
Campo Grande, Ruy Barbosa, Pedra Grande, São 
Miguel do Gostoso e Bento Fernandes. 

Para o Coordenador de Juventude da FETRAF/RN, 
Alex Pontes o evento foi um momento de rever o 
processo histórico até aqui e de retomar tais 
discussões. "Ficamos muito felizes enquanto 
FETRAF, em ter participado do processo anterior 
que ocorreu até os anos 2015/2016 e atualmente 
estarmos novamente construindo as políticas 
públicas de sucessão rural", destacou Alex. 
Com informações da SEDRAF/RN 
Escrito por: Alex Pontes - Coordenação de 
Juventude da FETRAF/RN 

 



 

 

 
COOPPOTENGÍ E FETRAF/RN ORGANIZAM 

AGRICULTORES PARA COMERCIALIZAREM 
 
 

 

 

  

ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 
 

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 juntamente com a COOPOTENGÍ 
promoveu durante o mês de julho, uma série de 
visitas às unidades produtivas da Região Potengí. 

Foram visitadas unidades produtivas nos 
municípios de Bom Jesus, Riachuelo, São Paulo do 
Potengí e Barcelona. 

Em Barcelona, município distante 98,1 km de 
Natal/RN, foram visitadas, as experiências do Vice 
Presidente da COOPPOTENGI e Dirigente do 
SINTRAF de Barcelona, Adriano Aleixo da 
comunidade Poço Serrote, que possui sua área 
produtiva as margens do Rio Potengí e experiência 
do jovem Alison de 22 anos, que em meio a muitas 
dificuldades para produzir, reafirma a intenção e 
desejo de permanecer no campo com dignidade e 
respeitando o meio ambiente. 

Em São Paulo do Potengí, município distante 75 km 
de Natal/RN, a FETRAF/RN juntamente com a 
COOPPOTENGÍ visitou uma experiência importante 
e necessária ao fortalecimento da Agricultura 
Familiar, que foi o sistema agroflorestal da família 
"Josias", localizado na Comunidade Campo 
Grande, zona rural do município. 

 

Já em Riachuelo, município distante 77 km de 
Natal/RN, foram visitadas das experiências 
agroecológicas da família de dona "Zefinha" no Sitio 
Cachoeira do sapo e a experiência do técnico da 
Emater, João Paulo. 

As visitadas foram acompanhadas por técnicos e 
representantes da Emater, Sindicatos, CECAFES e 
FETRAF/RN ,tendo a frente a Coordenadora de 
Organização da Produção e Comercialização, 
Cícera Franco. 

 
Experiências Agroecológicas do municipio de Riachuelo/RN 

 

 

Experiência Agroecológica do municipio de Barcelona/RN 

Experiência Agroecológica do municipio de  
São Paulo do Potengí/RN 



  

 

 

  
DIRIGENTE SINDICAL DE JAÇANÃ LEVA IDEIA DE 

CRIAÇÃO DE PROJETO EMERGENCIAL À CÂMARA 
DE VEREADORES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

 

PROPOSTA DE PROJETO DE LEI 
 

O Dirigente Sindical de Jaçanã, município 
distante 155 km de Natal/RN e Coordenador de 
Políticas Sociais da FETRAF/RN, José Mota da 
Silva Júnior, mais conhecido por Zé Mota, o qual 
é também Presidente do Partido dos 
Trabalhadores (PT) no município, compareceu à 
Câmara de Vereadores de Jaçanã-RN, na dia 26 
de julho de 2021, onde usou a palavra na sessão 
legislativa e defendeu a ideia da criação e 
aprovação de um Projeto Emergencial, para 
atender 150 (cento e cinquenta) famílias pobres 
perante a Lei, a serem beneficiadas com um 
Auxílio Emergencial no valor de R$ 100,00 (cem 
reais) por mês, cada família, até enquanto durar 
a Pandemia da COVID-19, sendo esse recurso 
financeiro repassado pela prefeitura. 

 
 

Dos 09 (nove) Vereadores, estavam presentes 
na sessão, apenas 07 (sete), desses 07 (sete) 
que estavam presentes, 03 (três) Vereadores se 
pronunciaram em relação à proposta, sendo o 
presidente da Câmara, Esdras Fernandes Farias 
(PSDB); Victor Nascimento (PSDB) e José 
Edilson de Oliveira (PP), os quais acharam 
interessante tal ideia, ficando assim, acordado, 
para o Poder Legislativo analisar a possibilidade 
de estudar a referida proposta de acordo com os 
limites legais. 

De acordo com Zé Mota, essa ideia deve ser 
levada também a outros municípios do estado, 
onde na oportunidade o poder público municipal, 
também contribui com essa ajuda, as famílias 
mais carentes nos municípios. 

Escrito por: José Mota da Silva Junior - 
Coordenação de Politicas Sociais da 
FETRAF/RN 

 
Foto: Reprodução Internet/Prefeitura de Potim-SP 
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Zé Mota usando a tribuna popular na Cãmara de Jaçanã/RN 



 

 

DIRIGENTES DA FETRAF/RN PARTICIPARAM DE 
ATOS “FORA BOLSONARO” NA CAPITAL E EM 

CIDADES DO INTERIOR DO RN 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATOS FORA BOLSONARO 
 

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). 

 

Durante o mês de julho, diversosos atos ocorreram 
em protesto ao descaso do Governo Bolsonaro com 
os Brasileiros . 

No dia 03 de julho em todos os estados brasileiros e 
no exterior, milhares de pessoas ocuparam as ruas 
e aqui no Rio Grande do Norte, diversas cidades 
registraram atos, ainda pela manhã e durante todo o 
dia. 

Em Felipe Guerra, município distante 361 km de 
Natal, o Presidente do SINTRAF, Francisco Antônio 
da Silva conhecido por "Duquinha" participou do ato 
promovido por vários movimentos. 

Já em Natal, o Secretário Geral da FETRAF/RN, 
João Eudes, juntamente com o Coordenador de 
Juventude, Alex Pontes e o Presidente do SINTRAF 
de Montanhas, Odair Bispo estiveram participando 
do ato que reuniu milhares de pessoas as ruas da 
capital. 

De acordo com João Eudes, é preciso denunciar e 
exigir o impeachment de Bolsonaro: "Esse 
presidente não pode continuar no poder e não 
sossegaremos enquanto ele não cair", disse João 
Eudes que esteve em Natal com uma caravana de 
São Miguel do Gostoso. 

Já Alex Pontes pontuou que o governo além de ser 
negacionista e não se importar com as milhares de 
pessoas que perderam suas vidas, o governo 
Bolsonaro é corrupto  fazendo referência as 
denuncias de corrupção com as compras das 
vacinas: "É um governo corrupto e precisamos 
dizer isso a população e exigir o fora Bolsonaro. 
Esses atos seguros, mantendo distanciamento , 
fazendo uso de máscara e álcool em gel é para 
dizer Fora Bolsonaro", disse. 

No dia 24 de julho, o povo voltou as ruas, sendo 
cerca de 600 mil pessoas nas 26 capitais, no 
Distrito Federal e em centenas de cidades do Brasil 
e do exterior no quarto dia nacional de mobilização 
"fora, Bolsonaro". 
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EM FELIPE GUERRA, MERCADO       

DEVERÁ SER REFORMADO E    
TRANSFORMADO EM CENTRAL DA 

AGRICULTURA FAMILIAR 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

APOIO PARA COMERCIALIZAÇÃO 
 

Dirigentes do SINTRAF de Felipe Guerra, município 
distante 361 km de Natal/RN, estiveram visitando 
as dependências do mercado público, que se 
encontra desativado sem condições de uso e 
necessitando de uma reforma. 

Estavam presentes, Francisco Antônio da Silva, 
conhecido por "Duquinha";  o Vice-prefeito do 
município e Dirigente Sindical, Ubiracy Pascoal e 
Eliane Lima, Presidenta da COOPERXIQUE. 

De acordo com Ubiracy, o objetivo da gestão 
municipal é de recuperar o prédio e por em 
funcionamento, transformando o local em uma 
central de comercialização da agricultura familiar. 

Quando o mercado estiver em funcionamento, terá 
um boxe para a Rede Xique xique e a 
COOPERXIQUE. 

De acordo com "Duquinha", a iniciativa será muito 
importante para o fortalecimento da Agricultura 
Familiar local. "Será de grande importância para 
Agricultura familiar e os artesãos de nossa cidade, 
essa ação quando concluída", disse. 

Escrito por: Alex Pontes – Coordenação de 
Juventude da FETRAF/RN 

DIA DE CAMPO 
 

SINTRAF DE SÃO MIGUEL 
PARTICIPA DE DIA DE CAMPO 
COM EXPERIÊNCIAS 
AGROECOLÓGICAS E MEIO 
AMBIENTE 

"A Esperança no Semiárido Potiguar esta viva e a 
Palma consorciada irrigada com reuso de água 
cinza é uma realidade", diz os representantes do 
SEAPAC, que em parceria com o Banco do 
Nordeste, por meio do Prodeter, com apoio da 
EMATER, EMPARN, Sintraf, STR e Prefeitura 
Municipal de São Miguel realizaram o dia de 
partilha para semear o saber e a experiência de 
Seu Mazinho na Comunidade do Bonito. 

A atividade foi acompanhada por José Miguel Filho, 
Dirigente Sindical do SINTRAF, que levou sua 
mensagem aos Agricultores Familiares e aos 
parceiros locais. 

O dia de campo, também contou com palestras e 
orientações de como fazer uma composteira e 
outras informações. 

Fotos: SEAPAC 
Escrito por: Alex Pontes – Coordenação de 
Juventude da FETRAF/RN 
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PARCERIAS EM APOIO A AGRICULTURA 
 FAMILIAR 

 

REUNIÃO ENTRE SINTRAF E 
PARCEIROS , DEBATEU AÇÕES EM 
APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 
DE SANTA MARIA 

O Presidente da Câmara de Vereadores e 
representante do Sindicato da Agricultura Familiar 
de Santa Maria/RN, municipio distante 67 km de 
Natal/RN, José Erivaldo Dias, participou de reunião 
com representantes da Secretaria de Agricultura 
municipal, da Emater local e Regional, além do 
representante do Projeto Governo Cidadão. 

Na ocasião, foram apresentadas as informações 
sobre o Programa Estadual de Sementes Crioulas 
do Governo do RN.  

Tratou-se da primeira reunião sobre o Programa 
que visa à aquisição de sementes nativas dos 
agricultores e sua distribuição no próprio município.  

De acordo com Erivaldo, que também é Dirigente 
da FETRAF/RN, a reunião foi muito positiva. "Com 
esta articulação que estamos fazendo, estamos 
buscando o reconhecimento da importância de se 
manter as sementes nativas, além de gerar renda 
para os agricultores familiares do município", disse. 

Com informações e fotos: José Erivaldo Dias - 
Santa Maria/RN 

Escrito por: Alex Pontes – Coordenação de 
Juventude da FETRAF/RN 

 

 

PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 

BENEFÍCIOS RURAIS SÃO 
CONCEDIDOS EM JOSÉ DA PENHA, 
ONDE O SINTRAF ORIENTA OS 
AGRICULTORES  

 
Orientar a cerca das documentações para envio de 
processos previdenciários dos Associados e das 
Associadas, é prioridade para os Sindicatos de 
base da FETRAF/RN. 
 
Exemplo disso é em José da Penha, município 
distante 439 km de Natal/RN, onde recentemente 
as Agricultoras Rosileide Souza de Oliveira e Érica 
Sibelle Alves tiveram os benefícios de auxílio 
doença e salário maternidade aprovados 
respectivamente, conforme aparecem no registro 
fotográfico ao lado do Presidente do Sindicato, 
Hildeermes Fontes. 
 
Informações e fotos: Hildeermes Fontes 
Escrito por: Alex Pontes – Coordenação de 
Juventude da FETRAF/RN 
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SORTEIOS DE BRINDES A ASSOCIADOS 

 

SINTRAF DE SÃO PAULO DO 
POTENGÍ CONTINUA REALIZANDO 
SORTEIOS DE BRINDES JUNTO 
AOS ASSOCIADOS E ASSOCIADAS  

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
na Agricultura Familiar de São Paulo do 
Potengi/RN, municipio distante 73 km de 
Natal/RN, continua promovendo sorteios de 
prêmios para os associados em dias com suas 
mensalidades sindicais. 
 
Mesmo com as dificuldades ocasionadas pela 
pandemia, o trabalho não para e sempre a 
entidade busca a melhor estratégia para atender 
os Agricultores Familiares, com informações, 
prestando serviços e seguindo as orientações de 
cuidados sanitários para evitar a proliferação do 
vírus. 
 
Os agricultores contemplados com os sacolões 
no sorteio do dia 10/07, foram: o Sr. Ivanaldo 
Matos de Oliveira (Vavá), do Sitio Potengi, a Sra. 
Paula Regina Soares da Silva e a Sra. Maria Ilma 
do Nascimento, do Sitio Lagoa Comprida.  
 
Informações: João Maria Ribeiro 
Fotos: João Marques 
 

DOAÇÃO DE CESTAS 
 

SINTRAF DE FRUTUOSO GOMES 
FAZ DOAÇÃO DE CESTAS DE 
ALIMENTOS A ASSOCIADOS 

Como meio de solidarizar-se com a categoria dos 
Agricultores e das Agricultoras Familiares, o 
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na 
Agricultura Familiar (SINTRAF) de Frutuoso 
Gomes, município distante 368 km de Natal/RN, 
distribuiu cestas de alimentos junto aos Associados 
da entidade. 

Com a pandemia, as pessoas estão sem 
assistência do governo federal e o empobrecimento 
das famílias só aumentou. 

Os Agricultores Familiares não pararam de produzir 
alimentos durante a pandemia e mesmo assim, não 
Tiveram incentivos e atenção por parte do estado. 

Mesmo em meio às dificuldades, os Associados e 
Associadas da instituição, continuaram contribuindo 
com o Sindicato, que é a instituição que os 
representa. 

Esses pequenos gestos de solidariedade, fazem 
uma grande diferença para quem necessita. 

Com informações e foto: Josilene Araújo - 
SINTRAF Frutuoso Gomes/RN 

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

 

AOS POUCOS, SINDICATOS DA 
FETRAF/RN RETOMAM ALGUMAS 
AGENDAS PRESENCIAIS COMO AS 
ASSEMBLEIAS DE BASE 

 
Com todos os cuidados necessários, diante da pandemia do 
novo coronavírus, alguns Sindicatos de base da 
FETRAF/RN como é o caso do SINTRAF de Janduís, 
município distante 315 km de Natal/RN, estão aos poucos 
retornando com algumas atividades presenciais. 

O Sindicato de Janduís já está realizando algumas 
assembleias de base em sua sede, com presença mínima e 
seguindo todos os protocolos de segurança, pois a 
pandemia ainda não acabou. 

No estado, outras entidades também estão retomando 
agendas presenciais com toda a segurança necessária. 

Na última assembleia que realizou, o SINTRAF de Janduís 
debateu sobre os desafios dos tempos atuais para a 
Agricultura Familiar, prestou contas do trabalho realizado 
pelo sindicato, mesmo em meio às dificuldades existentes e 
concedeu acesso aos Agricultores da DAP (Declaração de 
Aptidão ao PRONAF), onde o Sindicato é agente emissor 
dessa importante política pública para o homem e a mulher 
do campo. 

Os Diretores e Diretoras da FETRAF/RN na região, que 
também são membros do Sindicato, estiveram presentes a 
assembleia, como por exemplo, Raimundo Canuto, Wigna 
Brito e Damiana Paiva. 

Com informações e fotos: Raimundo Canuto - Diretor de 
Organização Sindical da FETRAF/RN 

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

APOIO JURÍDICO 
 

SINTRAF DE SANTO ANTONIO 
PRIORIZA ATENDIMENTO 
JURÍDICO JUNTO AOS 
ASSOCIADOS 

Assim como ocorre em todos os nossos 
Sindicatos de base, ,o Sindicato dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura 
Familiar de Santo Antônio, município distante 
76,3 km de Natal/RN, tem como uma das 
linhas de ação sindical, a oferta de 
atendimento gratuito aos Associados e 
Associadas da entidade. 

A cada dois meses, o Advogado Dr. José 
Augusto, realiza atendimento na sede da 
entidade, atendendo preferencialmente aos 
Agricultores Familiares do município. 

O SINTRAF disponibiliza ainda, uma Diretora 
da entidade para fazer o acompanhamento 
do atendimento presencial e para ficar 
acompanhando o andamento dos processos 
judiciais, a Dirigente Sindical, Aldaci 
Cassiano. 

Informações e fotos: Aldaci Cassiano - 
SINTRAF Santo Antônio/RN 

Escrito por: Alex Pontes - Coordenação de 
Juventude FETRAF/RN 
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GOVERNO DO ESTADO INSTALA COMITÊ DE 
CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO COM 
PARTICIPAÇÃO DA FETRAF/RN 

  

CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO 
 

O Governo do estado assinou decreto em 21 de 
julho, instituindo o Comitê Estadual de Convivência 
com o Semiárido do Rio Grande do Norte, que vai 
elaborar o plano de ação integrado para mitigação 
dos efeitos da estiagem. O plano contempla medidas 
emergenciais e, ao mesmo tempo, iniciativas 
estruturantes, preparando o Estado para que nos 
próximos eventos climáticos os efeitos sejam 
minimizados. 

"Governo é para sair na frente, se preparar para 
fazer o dever de casa na busca de solucionar os 
problemas que advirão e serão mais frequentes. É 
isso o que estamos fazendo. A seca tem que ser 
encarada com ações de convivência e é papel dos 
governos a implementação de políticas públicas que 
façam a região produzir de maneira segura e 
sustentável com o clima que temos. A falta de 
chuvas não deve ser vista como uma catástrofe. 
Catástrofe é a falta de preparo e de ação dos 
governos." Disse a Governadora Fátima Bezerra. 
 
A FETRAF/RN esteve presente no evento, sendo 
representada por Cícera Franco - Coordenadora de 
Organização da Produção e Comercialização. 

 "Temos experiência e alternativa de convivência no 

Semiárido e queremos que nossas tecnologias de 

produção sejam inseridas no comitê", propôs Cícera. 

 

 

O comitê será formado por representantes do 

Gabinete Civil do Governo do Estado, Secretaria de 

Agricultura, Secretaria da Agricultura Familiar, 

Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 

Secretaria de Gestão, Metas e Relações 

Institucionais, IGARN, Emparn, Anorc, Fetarn, 

FAERN, Fetraf, MST, Marcha das Mulheres, 

Agência de Fomento do Rio Grande do Norte, Igreja 

católica. Os trabalhos serão coordenados pela 

Sedraf e Sape. 

Com informações: Assessoria de Comunicação do 
Governo do RN 

Fotos: Sandro Menezes (ASSECOM) e Cícera 
Franco (Coordenação de Organização da Produção 
e Comercialização da FETRAF/RN) 
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COOPPOTENGÍ 

 

COOPPOTENGÍ E FETRAF/RN 
REALIZAM O 1º ENCONTRO DE 
MULTIPLICADORES DO PROJETO 
MÃOS NA TERRA. 

No dia 15 de julho aconteceu no CEMTRAF (Centro 
de Capacitação e Estudos em Metodologias e 
Tecnologias de Desenvolvimento Sustentável da 
Agricultura Familiar) em São Paulo do Potengí, 
município distante 75 km de Natal/RN, o Primeiro 
Encontro dos Multiplicadores e Multiplicadoras do 
Projeto "Mãos na Terra" da Região Potengí. 

O Projeto disponibiliza assessoria técnica 
direcionada aos Agricultores e Agricultoras 
Cooperados da região e tem como Técnico 
responsável o Engenheiro Agrônomo, Jonatan Levi 
Ferreira de Medeiros. 

Realizado pela CoopPotengi/FETRAF/ICAF, tem 
como foco principal, trabalhar a organização e a 
produção diversificada da Agricultura Familiar, além 
de fortalecer os sindicatos e a Cooperativa. 

Projeto esse que será expandido para todas as 
regiões de base da FETRAF RN, através de 
parcerias locais e com o estado. 

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

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

 

 

COOPPOTENGÍ ASSINA CONTRATO 
DE CHAMADA PÚBLICA DO PNAE 
NO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO 

No dia 23 de julho, a Presidenta da 
COOPPOTENGÍ, Cícera Franco juntamente com a 
Cooperada Gabriela, assinou o contrato da chamada 
publica 002/2021 do PNAE (Programa Nacional de 
Alimentação Escolar) de Ielmo Marinho, município 
distante 56 km de Natal/RN. 

Em visita a Secretaria Municipal de Agricultura em 
diálogo com o Coordenador da Agricultura, o Senhor 
Alexandre e o senhor João, Extencionista local da 
EMATER, Cícera deixou claro que a 
COOPPOTENGÍ irá priorizar a comercialização 
local, para fortalecer os agricultores do município. 

Na oportunidade, Cícera Franco e equipe, visitou a 
experiência de plantação de batata doce do 
Agricultor Familiar, Daniel na comunidade de Serrote 
Coberto, onde a cooperativa fechou uma 
comercialização de 3 mil kg de batata doce e 2 mil 
kg de abacaxi para comercializar via UNICAFES. 

A presidenta Cícera Franco visualiza que o 
município de Ielmo Marinho será um dos municípios 
do Potengi que terá grande potencial de produção 
em grande escala. 

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

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

 

FETRAF/RN RESSALTA A 
IMPORTÂNCIA DA SOCIEDADE 
CIVIL FAZER O CONTROLE SOCIAL 
, EM REUNIÃO DO CAE 

No dia 21 de julho, na Secretaria Estadual de 
Educação, Centro Administrativo em Natal/RN, 
reuniram-se os membros do Conselho Estadual da 
Alimentação Escolar (CAE). 

A FETRAF/RN esteve participando da reunião, 
sendo representada por Cícera Franco, 
Coordenadora de Organização da Produção e 
Comercialização. 

Na oportunidade, foi tirado um calendário de 
reuniões mensais para o Conselho e definida uma 
formação para os membros. 

Além de Cícera, representa também a FETRAF/RN, 
Alex Pontes como Suplente no CAE. 

Em sua participação, na reunião Cícera ressaltou a 
importância da sociedade civil está participando 
ativamente do conselho, fazendo o controle social e 
também para garantir que no mínimo os 30% da 
merenda escolar, seja da Agricultura Familiar, 
conforme diz a lei do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE). 

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

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

 

SINTRAF DE MESSIAS TARGINO 
PARTICIPA DE REUNIÃO QUE 
DISCUTE NOVA ETAPA DO 
PROGRAMA COMPRA DIRETA 

Aconteceu em 26 de julho, pela manhã na sede da 
Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca, Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos de Messias Targino, 
município distante 329 km de Natal/RN, uma 
importante  reunião, com a participação  dos 
agricultores  familiares, Equipe da Emater local, 
Equipe da secretaria de Agricultura e dirigentes 
do  SINTRAF,  onde foi  discutida a  nova etapa  do 
Programa Compra Direta que é coordenado no 
município pela Emater local. 

Durante a reunião ficou definido que 4 instituições 
vão receber a doação dos produtos que serão 
comercializados, através do programa, sendo elas 
Hospital Maternidade Paulina Targino, CRAS, 
Escolas Júlio Benedito e Apolinária Jales. 

Segundo o Secretário de Agricultura e 
Presidente  do SINTRAF , Pôla Pinto, a Prefeitura 
Municipal  vai disponibilizar  todas as condições e 
estrutura para o que o programa aconteça com 
sucesso. "O Compra Direita é fundamental, para 
quem está produzindo, por isso a gestão da prefeita 
Shirley Targino, tem apoiado devido essa 
importância", destacou Pôla. 

Escrito por: Pôla Pinto - SINTRAF de Messias 
Targino/RN 

 

 

COMPRAS GOVERNAMENTAIS 
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PARCERIAS 
 

DIRIGENTES DO SINTRAF DE 
MESSIAS TARGINO DIALOGAM COM 
COORDENADOR DE 
PLANEJAMENTO DA EMATER EM 
VISITA AO MUNICÍPIO  

O Coordenador de Planejamento e Execução, da 
EMATER/RN, Hildemar  Peixoto de  Vasconcelos e 
Francisca Jales da Costa Diniz, Gestora da Regional 
da EMATER/RN, estiveram em Messias Targino, 
município distante 329 km de Natal/RN, onde foram 
recepcionados pelo  Secretário de Agricultura, Pôla 
Pinto, Emanuela Cândida, Técnica  do Escritório da 
EMATER local e dirigentes do SINTRAF. 

Os dois participaram do  Programa do Sindicato  "A 
Voz do Campo"  na Rádio Juventude FM, onde 
falaram das ações e projetos  que a EMATER vem 
desenvolvendo  visando o fortalecimento  da 
agricultura  familiar. 

Após o programa, aconteceu uma visita  o 
escritório  da EMATER local, que foi  totalmente 
reformado  pela Prefeitura e na oportunidade 
ainda  foi  tratado de assuntos relacionados ao 
trabalho da Empresa de Assistência Técnica junto aos 
agricultores. 

"Essa visita, teve por objetivo de estreitar ainda mais 
essa parceria, onde o coordenador de planejamento e 
a gestora regional da Emater se colocaram à 
disposição para novas parcerias que venham somar 
nas atividades já desenvolvidas e também apresentou 
um rol de projetos que poderá beneficiar nosso 
município", avaliou o secretário Pôla Pinto. 

Escrito por: Pôla Pinto - SINTRAF de Messias 
Targino/RN 

NOVA COOPERATIVA 
 

COMISSÃO PARA CRIAÇÃO DA 
COOPERATIVA DO AGRESTE 
VISITA A COOPPOTENGÍ 

Representantes da Comissão para organização da 
Cooperativa da Agricultura Familiar e Economia 
Solidária do Território Agreste e Litoral Sul 
(COOPTERRASUL), estiveram no dia 31 de julho 
em visita a Cooperativa do Potengí 
(COOPPOTENGÍ). 

A reunião ocorreu no CEMTRAF em São Paulo do 
Potengí, município distante 75 km de Natal/RN. 

Na oportunidade, a Comissão da COOPTERRASUL 
- representada na ocasião por Maria Avanael, Alex 
Pontes e Gilberto Nascimento - dialogou com a 
Diretoria e equipe técnica da COOPPOTENGÍ sobre 
o processo organizativo e burocrático da 
Cooperativa, além de acompanhar de perto o 
trabalho desenvolvido. 

A COOPTERRASUL será a segunda Cooperativa a 
ser constituída sob a orientação e acompanhamento 
da FETRAF/RN e está em processo de organização 
para que em breve possa está contribuindo para a 
comercialização dos produtos da Agricultura familiar 
na região Agreste e Litoral Sul, fortalecendo a 
Agricultura familiar e independência do homem e 
mulher do campo. 

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

Fotos: Cícera Franco - Coordenação de 
Organização da Produção e Comercialização da 
FETRAF/RN 
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FETRAF’S DO NORDESTE 

 

DURANTE REUNIÃO DAS FETRAF’S 
DO NORDESTE, DIRIGENTES 
FIZERAM ATO ECUMÊNICO PELA 
SAÚDE DOS COMPANHEIROS QUE 
SE ENCONTRAVAM DOENTES 

 
Em 19 de julho, durante a reunião das FETRAF’s da 
Região Nordeste, que ocorreu de modo virtual, os 
Dirigentes Sindicais dos estados nordestinos 
realizaram um ato ecumênico em oração pela saúde 
dos Companheiros e Companheira que se 
encontravam doentes no momento. 
 
Os Companheiros, Marcos Rochinski (Ex 
Coordenador Geral da CONTRAF-Brasil) e Elisandro 
Krajczyk (Coordenador da FETRAF/PR), além da 
Companheira Vivian Oliveira (FETRAF/PA), que 
estavam enfermos, alguns devido a complicações da 
covid-19 e outro, travando uma luta contra o câncer. 

De acordo com Josana Lima (Coordenadora Geral da 
CONTRAF-Brasil), que esteve participando da reunião 
e do ato, o momento foi de unir as diferentes crenças 
e em uma só voz pedir pela saúde dos companheiros 
e da companheira. “Que nossas orações cheguem a 
Deus e que ele conceda a imediata recuperação para 
que esses valorosos companheiros, voltem para a sua 
família e para a luta sindical”, destacou Josana. 

Com informações e foto: Josana Lima – 
Coordenadora Geral FETRAF/RN e CONTRAF-Brasil 

Escrito por: Alex Pontes – Coordenação de Juventude 
da FETRAF/RN 

 

 

LUTO 
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IPEA: SEM APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR, 
POPULAÇÃO TERÁ MENOS ACESSO A ALIMENTOS 
 
De acordo com o estudo, o Brasil teve vários itens do dia a dia com aumentos acima da 
média (14,1% para os alimentos em 2020, segundo o IPCA). Assim, no acumulado de 
2020, o feijão preto teve alta de 45,4%, enquanto o arroz subiu 76%. O Ipea cita outros 
produtos, como leite (26,9%), carne (18%) e batata (67,3%). 
 
 
 

CONTRAF-BRASIL REPUDIA A EXCLUSÃO DE IMÓVEIS 
RURAIS DO PL QUE PROÍBE DESPEJOS DURANTE 
PANDEMIA 
 
O Projeto de Lei 827/2020 suspende os pedidos de ordens de despejos até 31 de 
dezembro deste ano em razão da crise econômica e sanitária causada pela pandemia de 
coronavírus, porém exclui os imóveis rurais da medida. 
 
 

GOVERNO BOLSONARO USA FOTO DE HOMEM 
ARMADO PARA ´´HOMENAGEAR´´ DIA DO 
AGRICULTOR 
 
Um dia que deveria ser de homenagens aos trabalhadores e trabalhadoras da agricultura, 
responsáveis por colocar na mesa dos brasileiros 70% dos alimentos consumidos no país, 
o presidente Jair Bolsonaro (ex-PSL), mais uma vez, afrontou a dignidade da classe 
trabalhadora e o respeito à vida. 

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