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Massaranduba, 25 de outubro de 2014

 Sou José, moro com meus pais, 
João, Ivanilda e meus irmãos Joselma, 
Thiago, Gustavo e Rafael, no sítio 
Cachoeira de Pedra D'água. O lugar onde 
moro é bom porque têm muitas árvores, 
animais etc. Moro lá desde que nasci.
 Eu ajudo meus pais no roçado, a 
cuidar dos animais, entre coisas e no dia a 
dia na minha agricultura, eu limpo mato 
planto, rego as verduras, boto ração pros 
animais etc. 
 O que eu gosto de fazer na agricultura 
é plantar, colher e armazenar as sementes. Eu gosto de fazer porque é bom 
pra gente com o resultado do trabalho, dá pra vender e produzir mais. 
 Eu me descobri agricultor desde que eu tinha 6 anos porque eu via 
meus pais plantando, indo pro roçado. Como agricultor eu me sinto feliz 
e me orgulho de ser agricultor. 
 No meu futuro eu penso em ter meu próprio negócio na agricultura. 
Ser o maior produtor de alimentos e verduras, entre outros. 
 O recado que eu deixo para outros jovens é que continuem nessa 
parceria, com os mutirões e com a agricultura, porque a agricultura é 
muito boa.

José Severino da Silva

Massaranduba, 25 de outubro de 2014

 Sou José, moro com meus pais, 
João, Ivanilda e meus irmãos Joselma, 
Thiago, Gustavo e Rafael, no sítio 
Cachoeira de Pedra D'água. O lugar onde 
moro é bom porque têm muitas árvores, 
animais etc. Moro lá desde que nasci.
 Eu ajudo meus pais no roçado, a 
cuidar dos animais, entre coisas e no dia a 
dia na minha agricultura, eu limpo mato 
planto, rego as verduras, boto ração pros 
animais etc. 
 O que eu gosto de fazer na agricultura 
é plantar, colher e armazenar as sementes. Eu gosto de fazer porque é bom 
pra gente com o resultado do trabalho, dá pra vender e produzir mais. 
 Eu me descobri agricultor desde que eu tinha 6 anos porque eu via 
meus pais plantando, indo pro roçado. Como agricultor eu me sinto feliz 
e me orgulho de ser agricultor. 
 No meu futuro eu penso em ter meu próprio negócio na agricultura. 
Ser o maior produtor de alimentos e verduras, entre outros. 
 O recado que eu deixo para outros jovens é que continuem nessa 
parceria, com os mutirões e com a agricultura, porque a agricultura é 
muito boa.

José Severino da Silva


