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 Olá meu nome é Sebastiana, tenha 
uma família maravilhosa, somos 5 pessoas 
e moramos no sitio São Miguel  há 20 
anos. É um lugar muito especial de se 
morar, o lugar onde há brincadeiras entre 
familiares e amigos.
 Bom, eu adoro sentir a energia da 
terra quando estou trabalhando e quando 
dão as primeiras chuvas, meu coração vai 
ficando cada vez mais alegre para que eu 
possa plantar mais.
 Meu dia-a-dia é muito cansativo, 
mas é bem legal saber que mais um dia já se foi e mais o outro vem raiando 
para poder trabalhar de novo. Eu amo plantar e regar a horta, dar milho as 
galinhas, perus, comida aos porcos, dar ração as vacas, entre outros animais, 
Principalmente plantar as minhas flores.  É uma maravilha você chegar e 
sentir o suave aroma das flores.
 Quando nós plantamos e colhemos as variedades, são para a venda. 
As minhas flores também me dão um bom lucro, mas só conseguimos porque 
a mãe natureza é maravilhosa.
 Eu me descobri agricultora quando tinha 5 anos e comecei a levar água 
para mãe no roçado. Daí ela deu as primeiras sementes para que eu pudesse 
plantar, e hoje sou agricultora com prazer.
Ser agricultor é olhar para o passado e ver o quando eu cresci. No futuro 
quero ensinar a tradição para meus filhos: que a agricultura é uma profissão 
especial.
 ''Nunca deixe de lutar pois você já é um vencedor e que as sabedorias 
venham a cada dia para nós compartilharmos na agricultura''.  
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