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Esperança, 18 de outubro de 2014
Caro amigo, cara amiga,

 Meu nome é Osmar Gonçalves Correia. 
Meus pais são Orlando Soares Correia e 
Joanceli M� Gonçalves Correia. Tenho um 
irmão de 14 anos chamado Joelson Gonçalves 
Correia. Nós moramos no assentamento 
Carrasco há dois anos. Nosso sítio é muito verde 
pois ainda faz parte do brejo paraibano.
 Morei no sítio Ribeiro por 14 anos, aí 
fomos forçados a ir morar na cidade de Alagoa Nova por conta de fortes invernos 
que ameaçaram o rompimento de várias barragens. Com isso tivemos que ir para 
cidade. Moramos na cidade de Alagoa Nova mas vimos que não daria certo, por 
conta de muitas despesas, tais como aluguel, feira, energia, água, gás, com isso as 
coisas se tornavam cada vez mais difícil, com isso nos voltamos para o sítio aonde 
moramos atualmente.
 No meu sítio, nós trabalhamos com a agricultura orgânica (produzimos sem 
veneno). Trabalhamos com irrigação, com isso nos temos produtos o ano todo. 
Temos batata doce, batatinha, laranja poncã, tangerina, laranja lima, laranja 
bahia, laranja comum, milho, feijão.
 No meu dia a dia, eu sempre cuido dos animais que tem no meu sítio: as 
galinhas, gado e as minhas preferidas, as abelhas italianas. Com os resultados do 
sítio, com o dinheiro, uma parte eu invisto e outra parte eu guardo para uma 
precisão. Mas a atividade que eu mais me identifico é o comércio, vendendo os 
produtos.
 Eu me descobri na agricultura desde pequeno, quando eu ia para o roçado 
com meu pai. Eu agradeço muito a ele por ter mim incentivando na agricultura, a 
permanecer firme e forte. Com um bom incentivo cada vez vai ficando melhor, com 
isso cada vez mais vou ficando mais feliz. 
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