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Timbu News
Os vídeos idealizados, produzidos e 
compartilhados pelo servidor Augusto 
Carvalho com a colaboração dos demais 
peladeiros, que às quartas-feiras jogam na 
nossa lúdica “Arena Timbu”,  movimentam 
e animam mais o ambiente de trabalho. 
Diante das adversidades cotidianas e do 
trabalho, momentos de descontração são 
bem-vindos e ajudam na construção de um 
ambiente de trabalho mais descontraído. As 
resenhas do Timbu News já estão criando 
uma expectativa logo após cada jogo.

Augusto Carvalho -  Locutor Timbuzeiro

Editorial

O espaçamento do tempo entre as 
edições do nosso jornalzinho se 
deve única e exclusivamente ao 

nosso tempo escasso. No entanto, como 
forma de compensação, procuramos 
caprichar ao máximo possível no material 
publicado. Temos aqui um significativo 
espectro da nossa vivência atual como 
servidores públicos Nesse aspecto, não 
devemos nos escudar de tantos desafios 
que nos apresentam. São tantas lutas, 
que temos que estar sempre atentos aos 
acontecimentos que  impactam nas nossas 
vidas. Não podemos ficar inertes, por 
exemplo,  diante da reforma administrativa 
que está sendo discutida no Congresso 
Nacional, mesmo que as maiores angústias 
recaiam aos servidores que ingressarão no 
serviço público. Temos que compartilhar 
algum conhecimento que dispomos e 
nos unir sempre. As informações devem 
ser acessadas, discutidas de modo que 
a consciência crítica seja um exercício 
cotidiano de todos nós. Lembremos que o 
nosso silêncio pode nos custar caro para o 
nosso futuro, pode nos conformar diante 
das mais terríveis ameaças contínuas 
à nossa categoria. Que esse dia 28.10 
possamos  comemorar o nosso dia com 
mais união e mais consciência de classe.

ASSINCRA-RN.
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Entrevistas
Os Procuradores da SR(19): Dr. Francisco 
das Chagas Gonçalves de Almeida 
(aposentado) e Dr. Lívio Coelho Cavalcanti 
(atual Procurador) falam sobre o papel 
da PFE, em diferentes contextos, no  
fundamental apoio às ações do INCRA.

Primeira entrevista: Dr. Francisco das 
Chagas Gonçalves de Almeida (FGCA)

(ASSINCRA/RN) - Como se deu sua entrada 

anos de serviço prestados à Instituição, com 
ato assinado pelo então Advogado-Geral da 
União Substituto, Dr. Evandro Costa Gama.

(ASSINCRA/RN) - Qual o papel 
do INCRA para a sociedade?

(FCGA) - O Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária - INCRA é uma autarquia 
federal criada pelo Decreto-lei nº 1.110, de 09 
de julho de 1970, com a missão prioritária de 
realizar a Reforma Agrária, manter o cadastro 
nacional de imóveis rurais, administrar as terras 
públicas da União e realizar o ordenamento 
fundiário nacional. É uma missão gigantesca 

no INCRA? Em que ano?

(FCGA) - Meu ingresso 
no serviço público 
federal foi no ano de 
1967, juntamente com 
outros companheiros 
no extinto INDA, 
conforme deliberação nº 
870/67 do Conselho de 
Diretores da Autarquia 
autorizando nossa 
contratação no emprego 
de nível médio, em 
caráter temporário e 
pelo regime da CLT, 
precedida da Exposição 
de Motivos do Senhor 
Ministro da Agricultura 
Ivo Azurra, para 
autorização do então 
Presidente da República 
Gen. Artur da Costa e 

e interrelacionada 
com as questões 
sociais, econômicas, 
ambientais e legais do 
país, principalmente.
De acordo com a 
Constituição Federal 
de 1988, a propriedade 
atenderá a sua função 
social quando aproveitar 
e utilizar racional e 
adequadamente os 
recursos naturais 
disponíveis, preservando 
o meio ambiente, 
segundo critérios e 
graus de exigência 
estabelecidos em 
lei (artigo 186 da 
Carta Magna). Pela 
exclusividade e 
importância de sua 
missão ao longo dos 

Silva, com fulcro nos arts. 96 e 97 do Decreto-
lei nº 200, de 25/02/1967. Posteriormente, em 
1977, fizemos o processo seletivo interno 
(Ascenção Funcional) para o emprego de 
Técnico em Cadastro Rural. Finalmente, em 
01/01/1985, 16 meses após ter me formado 
em Direito, ascendi ao cargo de Procurador do 
INCRA, assumindo a Procuradoria Regional 
do Rio Grande do Norte por mais de 14 anos, 
os 06 primeiros sem nenhum outro Procurador 
lotado na SR-19, onde permaneci até 
29/04/1999. Em 2007 solicitei aposentadoria 
no cargo de Procurador Federal, após 40 

51 anos de existência, o INCRA passou por 
muitas mudanças, na sua estrutura interna e 
na direção do, alternando-se os ministérios 
de competência, mas não alcançou, ainda, 
o reconhecimento de carreira de Estado.

(ASSINCRA/RN)  - Quais os desafios para 
o cumprimento da Constituição Federal e dos 
dispositivos legais visando à manutenção da paz 
e da prosperidade no campo? Quais as maiores 
dificuldades para executar a Reforma Agrária?

Francisco das Chagas Gonçalves de Almeida (Chicão) 
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e representando a Superintendência quando 
se fez necessário. Além de tantas ocupações 
da sede da SR-19 pelos movimentos sociais, 
exigindo ajuizamento de ação de reintegração 
de posse, por duas vezes foi necessário 
tratar dos casos de servidores tornados 
reféns, enquanto estive como Procurador.
Ainda se deve ressaltar os reflexos da 
Constituição Federal, promulgada em 
05/10/1988, no que pertine a sua aplicação 
imediata, o STF entendeu haver um vácuo 
legal na regulamentação da política de 
reforma agrária e decidiu pela não recepção 
do Decreto-lei nº 554/69. A posição do 
STF se fundamentou na alegação de que 
o Decreto-lei nº 554/69 era materialmente 
incompatível com a constituição atual e, 
portanto, não havia sido recepcionado. Era 
preciso regulamentar os arts. 184 e 185, o 
que aconteceu com o advento da Lei nº 8.629, 
de 25/02/1993; a Lei Complementar nº 76, 
de 06/07/1993, estabeleceu o procedimento 
contraditório especial, de rito sumário, para 
o processo de desapropriação de imóvel 
rural, por interesse social, para fins de 
Reforma Agrária. Estes dois pilares jurídicos, 
ainda em vigência, conferiram melhores 
condições para exercer a função e atividades 
das Procuradorias e do próprio Órgão.

É notório que o INCRA, para cumprir as 
normas constitucionais e infraconstitucionais, 
deve ter a estrutura necessária para a função 
que lhe foi atribuída. Nesse sentido, são 
muitos os desafios, considerando cada 
vez mais as restrições orçamentárias, 
o grande número de aposentadorias 
e a redução de concursos públicos.

(ASSINCRA/RN) - Quais as ações de 
maior destaque da Procuradoria para 
a efetivação das ações desta Autarquia 
(no interstício de cada Procurador)?

(FCGA) - Deve-se destacar, dentre as várias 
ações expropriatórias e consequente imissão 
na posse e reintegratórias de posse para 
desocupação do INCRA, o ajuizamento da 
ação expropriatória do imóvel rural Fazenda 
Zabelê, localizado no município de Touros/
RN - (11/10/1993), objetivando evitar um 

(FCGA) - A paz no campo depende, 
principalmente, da efetividade das atribuições 
do INCRA no papel de órgão responsável pela 
Reforma Agrária. Nos últimos anos, outras 
atribuições, inclusive, foram assumidas pela 
referida Autarquia, como a regularização de 
territórios remanescentes de quilombolas.
De modo particular no Rio Grande do Norte, 
pode-se lembrar que o período de vigência 
do I PNRA foi marcado por dificuldade para 
concretizar a imissão na posse dos primeiros 
imóveis desapropriados por conflito de terra, 
no total de 10 ações expropriatórias. Em 
princípio, a Justiça Federal discordou  do 
valor do depósito inicial das desapropriações 
(o INCRA faz o cálculo com base no valor 
declarado no ITR pelo proprietário), deixando 
de despachar de plano ou no prazo máximo 
de 48h (art. 7º do Decreto-lei 554/69) e 
determinou perícia em todos os imóveis, com 
acompanhamento do Poder Judiciário, para 
fixação do valor para depósito inicial. Tal 
procedimento retardou às imissões de posse 
por exatos nove meses e exigiu apelações 
dirigidas ao Tribunal Federal de Recursos, 
em Brasília, no qual o Ministro relator, dos 
recursos propostos pelo INCRA, solicitou 
ao magistrado a quo as informações de estilo 
sobre os despachos recorridos, nesse ínterim 
foram despachadas as ações expropriatórias 
pelo Juiz Federal da seção judiciária do 
estado do Rio Grande do Norte, dentro dos 
parâmetros preconizados pelo Decreto-lei nº 
554/69, tendo, portanto, seu prosseguimento 
normalizado até conclusão final.
Somente em 1988, com a promulgação da 
atual Carta Magna, foram instituídos os 
Tribunais Regionais Federais - TRFs com 
o objetivo de substituir e reorganizar a 
jurisdição do extinto TRF, determinando que 
a fixação de suas sedes fosse regulamentada 
por meio de lei ordinária (arts. 106 e 107).
Foi um período de muita pressão dos 
movimentos sociais no Brasil, com destaque 
para o estado do RN; a Superintendência 
Regional SR-19 imprimiu um ritmo intenso 
de trabalho, a quantidade de imóveis 
improdutivos era uma realidade, muitos foram 
desapropriados e a Procuradoria Jurídica – SR-
19/J esteve sempre atuante, no contencioso ou 
no administrativo, assessorando os gestores 
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conflito agrário de grandes proporções. 
Merece esclarecer que foi a primeira ação 
expropriatória em todo Brasil após o advento da 
Lei Complementar nº 76, de 06/07/1993, tendo 
a imissão na posse sido prestigiada pelo então 
Presidente do INCRA, Dr. Osvaldo Russo.
Vale ressaltar que, em janeiro de 1997, cerca 
de 400 trabalhadores rurais sem-terra, sob o 
comando do líder estadual do MST, Hélio 
Freitas, invadiram a sede do INCRA, fazendo 
refém a Superintendente-Adjunta do INCRA/
RN, Maria das Graças Arruda de Oliveira.
Esse fato teve repercussão nacional 
por ser o primeiro caso, no Brasil, de 
ocupação de prédio público e com refém.
Os agricultores condicionaram a liberação 
da servidora à presença de representantes 
da direção nacional do INCRA no local. O 
Presidente do órgão, Nestor Fetter, recusou-
se a negociar com os sem-terra enquanto 
perdurasse a ocupação do prédio público, 
sobretudo com refém, determinando à 
Procuradoria Regional o ajuizamento da 
competente ação de reintegração de posse 
para liberação da refém e desocupação da 
sede do INCRA/RN. De posse do Mandado 
de Reintegração expedido pela Justiça 
Federal, com a presença de Oficial de Justiça 
e aparato da Polícia Militar para cumprimento 
da ordem judicial e, após sucessivas reuniões 
envolvendo o Presidente da FETARN, Manoel 
Cândido; Presidente da OAB/RN, Valério 
Marinho; Superintendente da Polícia Federal 
no Rio Grande do Norte, Dr. Augusto Ferraz; 
Presidente do ITERN, José de Deus Barbosa; 
representante da Arquidiocese de Natal/SAR, 
Raimundo França e do Procurador da República 
Dr. Rogério Tadeu Romano, conseguiu-se a 
liberação da refém e desocupação do prédio 
da Superintendência Regional do INCRA, na 
sexta-feira da mesma semana, sem que fosse 
dado um “puxão de orelha” nos trabalhadores 
rurais. Foi uma desocupação pacífica. 

Entrevista com o atual Procurador da 
SR(19) Dr. Lívio Coelho Cavalcanti (LCC)

(ASSINCRA/RN) - Como se deu 
sua entrada no INCRA? Em que ano?

(LCC) - A carreira de Procurador Federal 
tem origem na “junção” das carreiras de 
Procurador Autárquico. Hoje, existe um órgão 
da administração direta, a Procuradoria-Geral 
Federal, que presta consultoria e assessoria 
jurídica à administração indireta. Assim, 
ingressei na carreira de Procurador Federal 
no ano de 2007, tendo trabalhado junto ao 
INSS, IBAMA, FUNAI e UFERSA. Em 
2016 recebi o convite para assumir a chefia 
da PFE-INCRA junto à Superintendência 
Regional do Rio Grande do Norte, o que 
ocorreu efetivamente em maio de 2016.

(ASSINCRA/RN) -  Qual o 
papel do INCRA para a sociedade?

(LCC) -  O INCRA tem papel 
preponderante quando se fala em 
desenvolvimento inclusivo no campo.
Acredito que a ação mais famosa do 
INCRA seja a desapropriação, na qual se 
expropria um grande imóvel descumpridor 
de sua função social para dividi-lo entre 
os beneficiários da Reforma Agrária, 
geralmente pessoas à margem da sociedade 
que anseiam por uma oportunidade de vida e 
em tornar-se agentes de suas próprias vidas.
Não é só, o INCRA participa do desenvolvimento 
e consolidação dos assentamentos, através da 
gestão das mais variadas formas de créditos 
dirigida a esse público, bem como implantação 
de infraestrutura. Não há dúvida de que uma 
Reforma Agrária que atinja seus objetivos 
contribui para o desenvolvimento e crescimento 
do país e de seus cidadãos, contribuindo para 
a geração de ocupação e renda, combate à 
fome, soberania alimentar, interiorização de 
serviços básicos e desconcentração fundiária.
Mas o papel do INCRA vai além do público da 
Reforma Agrária. O INCRA é responsável pela 
gestão da malha fundiária brasileira, trabalho 
altamente relevante para o planejamento das 
políticas públicas, para a realização de negócios 
envolvendo imóveis no Brasil e para o controle 
de aquisição de terras por estrangeiros.
Por fim, merece destaque a concretização 
do acesso à terra pelos remanescentes 
de quilombos, direito esse oriundo da 
própria Constituição Federal e garantido 
com participação ativa do INCRA.



Página 5 ASSINCRA em Foco - ANO III - Nº 003

(ASSINCRA/RN) - Quais os desafios para 
o cumprimento da Constituição Federal e dos 
dispositivos legais visando à manutenção da paz 
e da prosperidade no campo? Quais as maiores 
dificuldades para executar a Reforma Agrária?

(LCC) - Parece-me que ainda se tem a 
visão do campo como algo atrasado e que 
o desenvolvimento rural seria o processo 
de superar o rural. Mas a verdade é que em 
muitas situações já não faz sentido tentar 
distinguir o que é urbano do que é rural. O 
desenvolvimento rural deveria ser dotar o 
meio rural de qualidade de vida, aumentando a 
quantidade de liberdades das quais as pessoas 
desfrutam, notadamente a educação e saúde de 
qualidade, lazer e oportunidades econômicas.
O Direito não cria o fato. A lei não torna a 
cor preta em branca, e vice versa. Embora 

atacada pela dificuldade em apresentar 
resultados que demonstrem o efetivo 
aumento da qualidade de vida nos projetos 
de assentamento, ou pela dificuldade/
ineficiência na supervisão ocupacional nas 
áreas sob sua gestão. Observe-se o acórdão 
do TCU do ano de 2016 que praticamente 
paralisou a Reforma Agrária no país.
Lembro que o acesso à terra é apenas o primeiro 
passo da Reforma Agrária. Essa política de 
obtenção deve estar necessariamente alinhada 
com a política de desenvolvimento rural, 
calcada em objetivos concretos, devendo o 
Estado disponibilizar os meios e instrumento 
para tanto, bem como acompanhar o 
desenvolvimento de cada projeto de 
assentamento e lhes corrigir os desvios.

Geral Federal.
Assim houve a propositura de ações de 
desapropriação, por interesse social, para 
fins de reforma agrária, e também para a 
efetivação de direito territorial quilombola, 
todas com a imissão de posse garantida.
Articulação e roteirização de procedimentos 
junto ao INCRA para garantir maior 
efetividade nas ações de reintegração de posse 
em decorrência da supervisão ocupacional.
Celeridade na análise dos processos 
submetidos à PFE-INCRA/RN, com maior 
abertura de diálogo para a melhor compreensão 
dos objetivos institucionais em cada caso.
Participação ativa junto às gestões da SR19 
(Superintendentes Vinícius, Leonardo, 
e Marcelo), de modo a compreender os 

Boa parte das ações do INCRA, notadamente 
as que geram expropriação de terras enfrentam 
muita resistência de setores da sociedade e 
da classe política, e do próprio Judiciário ao 
não tratar a desapropriação enquanto sanção, 
nos termos determinados pela Constituição 
Federal. O resultado são processos que 
se arrastam por décadas e geram dívidas 
milionárias ao INCRA, esgotando a capacidade 
da autarquia em quitá-las, bem como obter 
recursos para as próximas desapropriações.
Falhas estruturais, carência de servidores, e 
de normatização objetiva e adequada também 
podem ser citados como dificuldades para a 
efetivação dos objetivos da Reforma Agrária.

(ASSINCRA/RN) -. Quais as ações de maior 
destaque da Procuradoria para a efetivação 
das ações desta Autarquia (no interstício 

haja uma preocupação 
constitucional com 
a Reforma Agrária 
e a Política Agrária 
e Fundiária, falta 
concreção de suas 
normas, sejam 
princípios, sejam 
regras. Em que pese o 
gigantismo da atuação 
do INCRA no Brasil, 
notadamente na área 
da Reforma Agrária, 
a instituição é muito 

de cada Procurador)?

(LCC) - Lembro que as 
atividades desta PFE-
INCRA/RN não se 
resumem à consultoria 
e assessoria jurídica do 
INCRA, mas também 
dirigir a atividade de 
contencioso judicial 
da autarquia em 
articulação com os 
órgãos de execução 
da Procuradoria-Dr. Lívio Coelho Cavalcanti
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1º Prêmio - Smartphone 
Maria Gonçalves Bezerra - servidora do 

INCRA/RN (aposentada)

2º Prêmio - Air Fryer
Roldão Bruno M. Miranda - Mora em 

pendências, agendou recebimento

3º Prêmio - 25 l de Combustível   
Allan Helcias M. Silva - PA Paulo Freire III 

Pureza/RN

Prestação de contas da  rifa da 
ASSINCRA/RN

 Assincra/RN vem trabalhando com 
dificuldades, mas muito empenhada em 
ampliar a prestação de serviços e número 
de associados. Vimos cumprindo os 
compromissos financeiros assumidos por 
ocasião da rescisão do único contrato de 
trabalho que havia. Nesse sentido, a rifa 
realizada em agosto/2021 foi, também, 
para ajudar nessa despesa. 1000 bilhetes 
foram ofertados e a venda alcançou 582 
bilhetes, de maneira que o “apurado” foi 
de R$ 5.820,00. A Diretoria da Assincra/
RN renova nosso agradecimento a todos 
que colaboraram com essa iniciativa. 

objetivos institucionais, discuti-los e 
apontar os instrumentos jurídicos mais 
adequados aos objetivos a serem atingidos.
Participação efetiva e incentivo às 
ações necessárias à mudança de sede do 
INCRA/RN, o que resultou em melhor 
ambiente de trabalho para todos os 
servidores e colaboradores da SR19.
Quanto a um caso específico, chama-me atenção 
o acordo e plano de aplicação de recursos 
oriundos da exploração de petróleo no PA 
Casqueira, com ganhos efetivos à comunidade 
desse assentamento, um modelo que pode 
ser seguido e adequado a casos semelhantes.

A  ASSINCRA/RN agradece, 
mais uma vez, a colaboração 
dos associados e não associados 
que adquiriram a nossa rifa e 
apresenta os ganhadores:

Erlon Guilherme - Evandro Wagner - Beatriz 
Fernandes e Graça Arruda - responsáveis 

pelo sorteio
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Em alusão ao dia do Servidor 
Público, perguntamos aos 
servidores do INCRA/RN: o 
que é ser servidor público?  
 
Estas foram algumas respostas:

1. Servidor Público - combinação de fatores 
= profissionalismo, abnegação, firmeza de 
propósitos ( servir bem), capacidade de 
se reinventar, bom humor e fé no porvir.
Por: Graça Arruda.

2. Servir bem ao público alvo atendendo às suas 
necessidades no momento em que precisarem. 
Por: Evandro Wagner.

3. O servidor público é um ente no estado 
que se confunde com um ente, senão com 
uma entidade, do estado.  Assim é que é vista,  
sentida e esperada a sua função pela sociedade!
Por:Manoel Neto.

4. É importante para a sociedade, porém 
somos mal vistos por boa parte da população, 
rotulando-nos de irresponsáveis e sem 
compromisso com nossas atribuições, o que 
não condiz com a realidade. Pessoas também 
acham que somos bem pagos, principalmente 
pelo Governo Federal e sai Governo e entra 
Governo e qualquer crise é do servidor público; 
e não acontece nada com os servidores do 
Legislativo e do Judiciário, a perseguição 
é somente com os do Poder Executivo. 
Por: José Leonardo Guedes Bezerra.

5. É bem verdade que o motivo principal é a 
segurança financeira. Mas associado a isso, 
prestar um bom serviço a sociedade também 
deve ser um motivo para ser um servidor 
público. Como o próprio nome já diz: servir 
ao público, ou seja, a coisa pública. Se dentro 
de suas expectativas, não for prestar um bom 
serviço ao público, é melhor ser outra coisa, 
menos Servidor Público. Isso só vai advogar 
contra o serviço público de qualidade. 
Por: José Ubaldo Ribeiro.

6. Prestador de serviços para 
população com honra e dignidade. 
Por: Marcílio Rocha.

7. Estar servidor público é estar investido de 
uma missão coletiva, exercer seu trabalho 
ao povo em prol do desenvolvimento e do 
acesso à políticas públicas aprovadas pelo 
povo. Muitas vezes se torna um trabalho 
missionário pela incompreensão desse 
próprio povo sobre seus direitos e deveres 
diante da coletividade, mas cada dia que 
passa me sinto grata por essa missão. 
Por: Claudine Gomes Nóbrega.

8. Somos imprescindíveis na prestação 
de serviços de qualidade em uma 
sociedade democrática e soberana. 
Viva o servidor público! 
Por: Augusto Carvalho.

Programação da ASSINCRA/RN na 
semana do Servidor Público 2021:

03/11/2021 - Quarta-feira

 - Entrega das Homenagens Póstumas 
aos familiares dos servidores falecidos do 
INCRA/RN - às 10:00h, no Átrio do INCRA/RN.

04/11/2021 - Quinta-feira

 - EXPO INCRA - programação 
contida neste periódico.

05/11/2021 - Sexta-feira

 - Estantes de serviços de venda 
de planos de saúde e projetos de energia 
solar - às 9:00h, no Átrio do INCRA/RN.



IINNCCRRAA
EXPO

04 de novembro

PROGRAMAÇÃO
10h30 - Abertura ( Augusto 
Carvalho);

10h40 - Homenagem a servidores 
ativos e inativos (Graça Arruda);

10h50 - Fala do superintendente 
(Marcelo Gurgel);

11h - Música e início das atividades 
expositórias;

13h - Encerramento das vendas/
exposição;

13h30 - Palestra motivacional 
com Renata Regis - Psicóloga 
e Master Coach; Especialista 
em desenvolvimento humano e 
Analista de perfil comportamental;

15h Encerramento.

A primeira edição da Expo Incra visa
integrar os profissionais dos diversos 
setores do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária 
do Rio Grande do Norte (INCRA/
RN), através da exposição de 
talentos que vai desde a fotografia, 
filmagem, musicalidade, culinária, 
artesanato, empreendedorismo e 
outros, Outro objetivo do evento 
diz respeito ao aperfeiçoamento 
do ambiente de trabalho no  que 
tange a comunicação, para que 
seja mais conectada, clara e 
transparente, construindo assim 
para as relações interpessoais 
sólidas, de modo que a autarquia 
conquiste as metas com o esforço 
adequado e consciente de todos.
A Expo Incra busca também resgatar 
a história do órgão, homenageando 
servidores ativos e inativos da casa. 
A exposição está inserida dentro da 
programação do dia do servidor, 
comemorado em 28 de outubro.

OBJETIVO



Página 9 ASSINCRA em Foco - ANO III - Nº 003

Alimentação
Barraca 1:  Sobremesas e queijo
artesanal/Tudo + Doce e Mordidas de
Minas
Barraca 2:  Moela, sucos, salpicão,
panquecas, baião de dois, frango
gratinado e empanado;
Barraca 3:  Doces e salgados.

Empreendedorismo
Barraca 4: Mimos para pets/Patamada
Ong;
Barraca 5: Cosméticos (Jequeti e 
Natura);
Barraca 6: Cosméticos (Eudora e
Boticário);
Barraca 7: Perfumaria e higiene;
Barraca 8: Produtos tupperware;
Barraca 9: Mimos e
presentes/Achadinhos da Bina
Barraca 10: Artigos têxteis/Decorarty
Redes;
Barraca 11: Amostra de produtos do
Sam’s.

Artesanato
Barraca 12: Bijuteria/Lisa biju;
Barraca 13: Em cartonagem, tecido e
papel;
Barraca 14: Em garrafas/Artplantas;
Barraca 15: Em fuxico - Homenagem in
memoriam de Maria das Graças Carmo
Inácio;
Barraca 16: Costura criativa;

Espaço Cultural
Barraca 17: ASSINCRA - Publicações
sobre a Reforma Agrária
(livros, revistas e jornais);
Música: Fernandes, Kleiton e Franciele;
Arte: Desenhos e pinturas.

BARRACAS

Conselho Administrativo da 
ASSINCRA/RN:

Evandro Wagner Ferreira Lopes
DIRETOR PRESIDENTE

Erlon Fernandes Guilherme
DIRETOR ADMINISTRATIVO-

FINANCEIRO

Augusto Carlos Avelino Teixeira de 
Carvalho

DIRETOR SOCIAL E DE ESPORTES

Claudine Gomes Nóbrega
SECRETÁRIA GERAL

Maria das Graças Arruda de Oliveira
CONSELHEIRO

José Leonardo Guedes Bezerra
CONSELHEIRO
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