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Queimadas , 19 de outubro de 2014

 Meu nome é Vandilson. 
Moro no sítio Soares, no município 
de Queimadas. Minha família 
mora em Lagoa Seca e atualmente 
já estão conscientizados a ajudar o 
planeta. Lá onde eu moro, está no 
tempo de seca, a vegetação está com 
folhas secas, mas a terra é boa para 
as várias espécies. Eu moro neste 
lugar faz 7 anos.
 Lá eu faço algumas mudas no 
meu quintal sem a permissão do 
meu pai. Ele diz que é perda de tempo e que não estou ganhando nada 
com isso. Mas é aí que ele se engana, pois eu ganho sim, além de ganhar 
experiência na área que eu realmente pretendo seguir. Essas mudas vão 
para as crianças que eu moram lá. Os adultos pouco incentivam para o 
reflorestamento, mas quando eu faço uma muda e entrego para alguém, eu 
fico muito feliz, pois sei que se plantamos aquela plantinha e ela vai 
crescer e já fará toda a diferença no planeta.
 Na agricultura, eu pessoalmente gosto de diversificar. Gosto de tudo 
um pouco, porque um dia quero ver campos onde estão limpos sem 
vegetação ficarem todo reflorestado.
 Já no meu dia a dia, eu estudo, quando dá, assisto palestras do 
Sindicato pois é onde trocamos experiências  e aprendo novas coisas com 
um exemplo, os fluxos ecológicos. 
 A agricultura ganhou significado na minha vida através de duas 
pessoas muito especiais. Uma é Samira Bandeiras, ela veio de Brasília 
para o meu sítio com o projeto maravilhoso para crianças e adolescentes. 
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Ela queria montar uma horta para sustentar o instituto que ela havia 
criado. Daí eu fui um dos primeiros a gostar da ideia e me aprofundei 
muito na agricultura. Fiz um curso de agricultura familiar. Então, com 
certo tempo, o Instituto  fechou , mais eu não parei. Conheci a segunda 
pessoa, o Júnior que era outro fã da natureza, e ele me mostrou as 
verdadeiras belezas da natureza e seus encantos. Hoje eu me sinto especial 
por ser um agricultor. 
 Para o meu futuro me sinto um idealizador ambiental, ou seja, um 
educador voltado para está área. 
' ''Ei você que pensa que a agricultura não é importante, vem descobrir 
a beleza de ser um agricultor e seus encantos''.


