
Massaranduba, 17 de outubro de 2014

Olá amigo, Olá amiga,

 Eu sou Alex marques da Silva, 
está lembrando de mim? Sou filho de 
Gerusa da Silva Marques e José 
Velozo da Silva. Sou irmão de Artur, 
Fernanda, José, Alisson, Kátia e 
moramos em Massaranduba-PB.
 Meu lugar é tipo um brejo e tem 
muitas frutas. Estamos morando há 6 
anos em Massaranduba. E lá eu faço 
a agricultura e estudo.
 Meu dia a dia é acordar colocar 
comida para os porcos, depois vou 
amarar as vacas, e vou para à escola. Quando volto, boto água para as vacas, 
vou limpar mato e depois vou tirar capim.
 O que mais gosto de fazer na agricultura é criar todo tipo de animal porque é 
muito bom cuidar de um bicho. Eu engordo os bichos para depois vender para 
poder comprar o que precisamos e ajudar os meu pais.
 Eu me descobri agricultor desde pequeno. Meus pais me ensinaram a cuidar 
dos animais e trabalhar na agricultura, por isso eu digo que desde que eu nasci eu 
sou agricultor. Eu me sinto muito feliz, por trabalhar com a terra, ajudar a 
melhorar o ambiente e sentir o ar puro da natureza. É isso o que eu gosto de fazer.
 Eu penso de continuar na agricultura e comprar um terreno pra mim e ter 
orgulho do que eu sou..
 O meu recado para os outros jovens é que possamos fortalecer a juventude na 
agricultura e preservar o que nossos antepassados nos deixaram para 
continuarmos praticando agricultura.
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