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T- iticada por grandes e pequenos agricultores de Imperatriz. A prática 
fáêíl manejo das abelhas e por não exigir muitos cuidados para a criação. 

Modernização no campo 

A tecnologia 

mais presente 

no meio rural 

Com as atividades agrícolas 
em constante processo 
tecnológico para obter maior 
produtividade, os pequenos 
e grandes produtores de 
Imperatriz e região buscam 
se enquadrar no processo de 
modernização. Página 05 
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felizes têm 
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mais nutritiva 
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As galinhas orgânicas põem 
ovos com o dobro de vitamina 
E e 40% a mais de vitamina 
A que as de granja. Elas 
são criadas com todo o 
carinho e têm tratamento 
individualizado. Página 09 

Projeto prevê chegada 

deCeasa em Imperatriz 

Janaina Amorim 
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A Secretaria de Agricultura de imperatriz discute a implantação de um Centro de Abastecimento de Alimentos Ceasa Um dos 
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Bem-vindo ao Balaio 
Rural. Este é o primeiro 
encontro dos muitos outros 
que teremos. Aqui, você vai 
se manter informado sobre as 
notícias do meio rural. 

Abordaremos temas 
como saúde, educação, 
técnicas de plantio, tecnologia, 
resgate cultural, meio ambiente 
e muito mais. 

A nossa região será 
retratada com uma leitura 
dinâmica e linguagem simples. 
Imperatriz e região tem forte 
influência da agropecuária na 
economia, por isso elaboramos 
um jornal impresso direcionado 
ao segmento. 

O Balaio Rural será 
mais um instrumento para 
trazer informação, ampliando 
o conhecimento sobre a 
realidade vivida no meio 
rural. 

Seremos um prestador 
de serviço, traremos a você, 
informações sobre legislações, 
produtos mais comercializados 
para o campo, produção de 
frutas e animais, publi,cação 
de avisos de interesse público, 
novidades tecnológicas, entre 
outros. No Balaio você vai 
encontrar abordagens próprias 
e pautas criativas. 

O homem do campo 
será o principal personagem. 
Por meio de nossas matérias, 
daremos voz aos fazendeiros, 
produtores e empresários do 
ramo para divulgar temas com 
seriedade e coerência. 

Este é o primeiro 
capítulo de uma longa história. 
A partir de agora nosso 
encontro acontecerá todos os 
meses. Ler o nosso jornal será 
uma verdadeira viagem. Boa 
leitura e até a próxima edição. 

0 que há no balaio? 

Você sabe o que é 
um balaio? Já viu um ou pelo 
menos ouviu falar? Balaio é 
um utensílio comum na nossa 
região, um cesto de palha usado 
para armazenar ou carregar 
mantimentos. 

Quem costuma andar 
de ônibus, já deve ter escutado 
alguém falar: "Deixa eu correr 
para pegar o balaio". O sinônimo 
ficou até famoso e virou tema 
de música. O cantor Vander 
Lee interpreta "No balanço 
do balaio", que fala sobre as 
características de um percurso 
de ônibus. 

Opinião 

do Leitor 

Nesse espaço o leitor 
poderá opnar sobre atigos, 
matérias e fotos do jornal 
ou sobre qualquer outro 
assunto. Pode "á'participar com 
sugestões dè reportagens. No 
Balaio Rural o leitor tem voz! 
Participe, basta escrever para 
balaiorural@gmail.com 

A literatura também não 
podia ficar de fora. A escritora 
Ana Maria Machado produziu a 
obra "Balaio: livros e leituras". 

O balaio é tão 
importante que até marcou 
a história. A balaiada foi uma 
das muitas revoluções do Brasil 
colonial. Uma revolta de caráter 
popular, feita por pobres da 
região, escravos, fugitivos e 
prisioneiros, chamados de 
balaios. 

O Balaio Rural vai fazer 
história também e convida 
você para fazer parte do nosso 
balaio. 

Crônica 

Urbana 

flor 

do campo 

Azaías Souza 

Em meio à grama de 
uma calçada de ladrilhos, ela 
insiste em nascer. Delicada, bela 
e azul: uma flor do campo. 

Esquecida. Apagada pela 
correria do dia-a-dia, ela está lá: 
viva! Permanece no anonimato 
por muito tempo. Talvez seja 
notada apenas pelo vigia, que 
a rega todas as manhãs ou por 
algum transeunte que, distraído, 
olha para chão na esperança 
de encontrar alguma moeda 
perdida. 

Não nasceu por acaso. 
Está ali para enfeitar um jardim 
que, por ironia do nome, não 
havia nenhuma outra flor senão 
ela: a solitária flor azul. 

Em uma manhã 
qualquer, ela desabrocha para 
vida. Não a sua própria vida, 
pois já havia desabrochado há 
muito tempo, mas para a vida 
de três jovens, encantados em 
ver a solitária flor resistir à 
"selva de pedras". 

Até que enfim seu 
propósito tinha se realizado: 
trazer beleza aos olhos de 
alguém. Por alguns minutos 
a bela flor do campo tem seu 
momento de glória. 

Mas, movida por um 
súbito instinto humano, uma 
jovem, tão delicada e bela 
quanto à flor, a esmaga com os 
pés. 

Sem cerimônia alguma, 
a moça pisa a flor como se 
pisa uma barata. Os outros 
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jovens a censuram: "pobre flor; 
não merecia tal sorte!" e um 
deles até tenta, sem sucesso, 
consertar o estrago, colocando 
a pétala frágil e azul sobre o 
caule da urbana flor. 

Se tivesse nascido na 
roça teria mais chances de 
viver! Enfeitaria o jardim de 
uma velha e amável senhora 
acompanhada de outras flores 

de cores e cheiros diferentes! 
Mas, a vida na cidade grande é 
cruel... até para as belas flores. 

Pobre urbana flor do 
campo! Nem teve tempo de 
virar uma "estrela". Se tivessem 
fotografado tal flor, certamente 
hoje estaria enfeitando, como 
papel de parede, a área de 
trabalho da tela de algum 
computador. 
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Projeto prevê 

construção de Ceasa 

em Imperatriz 

Centro de Abastecimento de Alimentos deve causar impacto positivo 

Com o Ceasa, haverá maior fiscalização dos produtos comercializados 

William Castro 

A Secretaria de 
Agricultura de Imperatriz discute 
a implantação de um Centro de 
Abastecimento de Alimentos, 
Ceasa. O projeto criado desde 
2009, tem como objetivo o 
recolhimento de impostos para 
o município e maior fiscalização 
dos produtos comercializados. 

Um dos benefícios do 
Centro de Abastecimento é 
o desafogamento do trânsito 
das ruas nas principais feiras 
e mercados quando são 
descarregadas as mercadorias. 
Com a proposta de 45 a 50 
hectares, a Ceasa poderá ser 
instalada na BR-010, próximo 
a ferrovia Norte-sul e ao 
aeroporto, entrada da cidade. 

O secretário de 
Agricultura de Imperatriz, 
José Fernandes, acredita 
que vários comércios serão 
instalados próximos a Central, 
e isso vai gerar mais renda, 
desenvolvimento e emprego. 
Ele enfatiza a importância 

Feírantes são transferidos 

para mercado da Nova 

Imperatriz 

Mesmo com estrutura adequada e maior fiscalização, feírantes alegam 

queda nos lucros 

William Castro 

Desde setembro de 
2010, os feírantes que ocupavam 
as calçadas da Avenida Bernardo 
Sayão e a Rua Fortunato 
Bandeira estão concentrados 
no mercado municipal da Nova 
Imperatriz. Depois da medida, 
alguns feírantes alegam queda 
nas vendas, já para outros 
a organização melhorou as 
condições de trabalho. O 
mercado possui 98 feírantes 
cadastrados, porém somente 70 
deles estão atuando diariamente 
na feira. O local tem capacidade 
para até 150 feírantes. 

A população pode 
encontrar os mais variados tipos 
de legumes, frutas, verduras e 
carnes. Segundo o coordenador 
do mercado municipal, Heitor 

Antônio de Carvalho, a 
avaliação é altamente positiva, 
devido à organização da feira e 
a satisfação da comunidade. 
A Vigilância Sanitária faz o 
controle semanal dos produtos 
comercializados na feira e as 
carnes são inspecionadas no 
próprio matadouro, antes de 
ser levadas ao mercado. 

Os feírantes não 
podem mais atuar nas ruas 
ou calçadas e aqueles que 
forem surpreendidos terão as 
mercadorias apreendidas e 
doadas a alguma instituição 
filantrópicas da cidade. Para 
realizar esse trabalho de 
remoção dos feírantes, a 
Secretaria de Agricultura fez 
parceria com as secretarias de 

Meio ambiente, Infraestrutura e 
Trânsito. 

O diretor de 
departamento dos mercados 
do município, Raimundo Lopes, 
afirma que a população tem 
uma feira com mais estrutura 
e segurança. "Quem ganha 
com isso, além do feirante, 
é o povo, porque ele tem um 
local para fazer compras, limpo, 
organizado, seguro e com mais 
qualidàde", ressalta. 

Feirante há 10 anos, 
Mavete Alves Aguiar, está 
satisfeita com o novo local de 
trabalho. "Para mim, não tem dia 
ruim não, a tendência é melhorar. 
Aqui é mais organizado e tem 
fiscalização toda semana, e isso 
dá mais uma segurança para a 

desse projeto. "É um grande 
prejuízo a falta de uma Ceasa 
para o município, porque deixa 
de ter o controle pela Vigilância 
Sanitária da entrada e saída de 
produtos para a comercialização 
e chegam das mais diversas 
regiões do país, além da falta de 
controle dos impostos gerados 
para a cidade", explica. 

De acordo com José 
Fernandes, o município perde 
cerca de R$ 260 mil réais por 
mês com a falta de recolhimento 
desses impostos. Esse recurso 
poderia ser usado em outros 
segmentos da cidade, como 
melhoria na infraestrutura dos 
mercados. Segundo o secretário. 
Imperatriz, apesar de ter grande 
extensão territorial, possui 
um centro comercial pequeno 
para atender a demanda, o 
que dificulta o trânsito com a 
descarga das mercadorias em 
pontos da cidade. Por isso, o 
Ceasa também será fonte de 
abastecimento para os dezesseis 

municípios vizinhos na Região 
Tocantina. 

A Secretaria tem 
projetos para estruturação 
do Mercadinho, com boxes e 
barracas padronizadas para a 
comercialização dos produtos. 
Os grandes atacadistas terão 
boxes no Ceasa, já os pequenos 
continuarão nos seus postos e 
serão abastecidos pela Central. 

O projeto prevê um 
valor em torno de R$ 30 a 
40 milhões de reais para a 
construção. Parcerias com a 
Valec - Engenharia, Construções 
e Ferrovias, o Governo do 
Estado, e as prefeituras de 
cidades circunvizinhas estão 
sendo buscadas. 

O Ceasa de Imperatriz 
será baseado no da cidade de 
Campina Grande- PB, onde são 
gerados cinco mil empregos. 
A Secretaria de Agricultura 
pretende entregar o Centro 
de Abastecimento antes de 
terminar a gestão Madeira. 

William Castro 

nM ;S}; Mjíli!!!"""?" 

mw 
mW: 

a i 

Variedade é uma das marcas da Feira de Nova Imperatriz, que conta com 98 feírantes cadastrados 

nossa clientela", explica. 
Mas nem todos estão 

conformados com esta situação. 
Entre os feírantes, alguns alegam 
que os lucros já não são mais 
como antes. Os motivos são os 
mais diversos: falta de farmácia. 

ponto de ônibus e vans e o 
movimento da população é 
pouco em torno da feira. Eles 
reclamam ainda da falta uma 
agência bancária próxima ao 
mercado, pois acreditam que 
aumentaria o fluxo de pessoas. 
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Uma dama entre 

cavaleiros 

Dilmara Tavares 
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Sabrina Bezerra participa da prova de tambores há sete anos 

Dilmara Tavares 

Cavalo, arreios, botas, 
camisa manga longa e 
manobras radicais fazem das 
competições de tambores um 
espetáculo garantido. Dá para se 
impressionar com o movimento 
dos cavalos que quase surfam 
na areia. Apesar da velocidade, 
força e equilíbrio, está enganado 
quem acredita que esse é um 
esporte praticado apenas por 
homens. 

Sabrina Bezerra, de 15 
anos, é competidora na prova 
de tambores há sete. Ela garante 
que encontrou motivação pelo 
esporte através de seu pai. 
"É preciso ter muita vontade, 
amor pelos animais, bastante 
equilíbrio e força para dominar 
o cavalo", revela a moça. 

"A cada tambor 

derrubado o 

competidor é 

penalizado em 

cinco segundos 

acrescidos no 

tempo finai' 

Em 2009, Sabrina foi vencedora 
das competições de tambores no 
Parque de Exposição Lourenço 
Vieira da Silva. Durante a prova, 
a maior dificuldade é dominar 
o animal diante da gritaria do 
público, do volume do som e 
das luzes. "O cavalo fica muito 
nervoso, às vezes ele não quer 
ir para o primeiro tambor, quer 
voltar para cancela. Aí é preciso 
descer do cavalo, tirá-lo da pista 
e montar de novo", recomenda 
a competidora. 

A prova consiste em 
contornar três tambores, 
distribuídos de forma triangular, 
ao longo da arena no menor 
tempo possível. Para isso, o 
cavalo e a amazonas precisam 
desafiar os limites do próprio 

corpo. 
A largada da prova de 

três tambores é dada quando 
o focinho do animal cruza 
a linha de partida. Cavalo e 
cavaleiro ou amazonas partem 
em direção ao 1° tambor, onde 
devem contorná-lo numa volta 
de 360 graus, da esquerda para 
a direita. O mesmo deverá 
ocorrer com o 2o e o 3o tambor. 

só então os competidores 
podem se dirigem à linha de 
chegada. 

A média de tempo da 
prova é 18 segundos, tanto para 
provas masculinas como para 
provas femininas. De acordo 
com as regras da Associação 
Brasileira de Quarto de Milhas 
(ABQM), a cada tambor 
derrubado, o competidor é 

penalizado em cinco segundos, 
acrescidos ao tempo final. 
Vence o competidor que fizer a 
prova em menos tempo. 

Caso sejam encontradas 
marcas de espora ou chicote 
no animal, o competidor é 
desclassificado. Sabrina, é claro, 
nunca sofreu tal penalidade, até 
porque essa atitude não ficaria 
nada bonito para uma dama. 

Contos Nordestinos 

Cobra 

Norato 

Janaina Amorim 

Uma índia tapuia 
engravida da Boiúna, uma 
grande cobra que vivia nos 
rios. Os dois filhos nascem na 
margem do Cachoeiri, entre os 
rios Amazonas e Trombetas. 
Para esconder a gravidez, a 
mãe joga os bebês no rio. 
Mas para a sua surpresa, 
as crianças não morrem e 
crescem na forma de duas 
serpentes. A índia os chamou 
de Honorato e Maria, porém 
eram mais conhecidos como 
Norato e Maria Caninana 

Os dois tinham 
personalidades diferentes. 
Maria era má, afundava 
embarcações, assustava 
pescadores e banhistas. Já 
Norato era bom. Um dia, 
cansado de ver as maldades 
da irmã, resolveu dá um fim na 
história. Depois de uma luta, 
que transformou as águas do 
rio em um redemoinho, matou 
Caninana. 

Todas as noites, 
quando a lua surgia, Norato 
saía da água, se desencantava, 
assumindo a forma humana. 
Deixava o couro de cobra 
às margens do rio e quando 
voltava pegava e virava 
novamente serpente. Gostava 
muito de dançar e sonhava 
com o dia em que seria, para 
sempre, humano. 

No entanto, para o 
encantamento ser quebrado 
era necessário encontrar 
Norato dormindo. Depois, 
deveriam ser jogados três 
pingos de leite materno na 
boca da cobra e dar um golpe 
com ferro virgem na sua 
cabeça. Mas, ninguém nunca 
teve coragem suficiente, pois 
todos tinham medo dele, sua 
forma era assustadora. 

Até que um dia, 
passeando pelas águas do 
rio Tocantins, a cobra se 
desencanta. Na forma humana 
encontra um soldado que 
topa ajudá-lo e Norato pode 
finalmente realizar seu sonho. 

Cotidiano 

Anestesia Social 

Janaina Amorim 

Outro dia enquanto 
voltava do trabalho para casa, 
conversava com uma amiga 
sobre a morte. Lembro-me de 
dizer a ela que queria morrer 
bem rápido para não sentir dor. 

Hoje penso: não é a dor da 
morte que me faz ter medo. 

O medo na verdade é 
de não poder contemplar as 
coisas boas que ainda restam 
no mundo, apesar de tantas 

guerras realizadas em nome 
de Deus, de tanto egoísmo, 
desemprego, de tanta gente 
correndo para comprar o seu 
status, seu papel social, afinal, 
hoje tudo é mercadoria e, o 
pior, não dá para fugir dessa 
lógica de mercado. 

Mas, acreditem, ainda 
restam coisas boas, como 
admirar o pôr-do-sol na Beira 
Rio inúmeras vezes e sempre 
achar que ele nunca é igual. 
Tenho medo é de não acordar 

de manhã e tomar aquele 
cafezinho tão gostoso feito com 
tanto amor. 

Quando penso que 
quando morrer, não poderei 
"perder" longas horas de 
conversas descontraídas 
naquela rodinha de cerveja, 
enquanto deveria está na 
faculdade, isso sim me apavora. 
Sentirei falta das palavras ditas 
com sinceridade e também das 
piadas sem graça. 

Tenho medo de não 

poder ouvir o canto dos 
pássaros em um daqueles dias 
no interior, de sentir a água 
geladinha do riacho e contemplar 
a beleza das mulheres que 
carregam bacias enormes de 
roupa na cabeça. Assim como 
milhares de brasileiros, elas 
são verdadeiras malabaristas, 
além das bacias, conseguem 
(sobre) viver diante de tantas 
limitações impostas pela 
realidade social, anestesiando- 
se com o cotidiano medíocre. 



Economia 
Balaio Rural 

05 
Ano I. Número 1 

Imperatriz, maio de 2011 

Modernização 

Tecnologia está mais 

presente no campo 

William Castro 

No Maranhão, os 
avanços tecnológicos no meio 
rural começaram por volta 
da década de 70, vinte anos 
depois da largada do processo 
de modernização do campo no 
Brasil. Na Região Tocantina, essa 
tecnologia ainda é tímida, mas 
começa a dar grandes passos 
auxiliando no desenvolvimento 
da produção. O aumento 
da compra de máquinas 
mais modernas revela uma 
significativa mudança nesse 
cenário local. 

Nosso país é 
considerado um dos maiores 
produtores de alimentos do 
mundo, graças às inovações no 
campo que impulsionaram a 
exportação e contribuíram para 

um crescimento da economia rapidamente neste sentido, 
nacional. Com as atividades porém, é usada a mesma 
agrícolas em constante processo tecnologia nos quatro cantos 
tecnológico para obter maior do Brasil, resultando numa 
produtividade, os 
pequenos e grandes 
produtores de 
imperatriz e região 
buscam se enquadrar 
nesta realidade. 

De acordo 
com Erivaldo Abreu, 
empresário do 
ramo de máquinas 
agrícolas na cidade, "a 
modernizaçãoestá acontecendo, 
mas de forma incipiente, ainda 
tímida, porque Imperatriz é 
uma região ainda de lavoura". 
Ele ressalta que a região sul 
do país tem avançado mais 

"/Vosso país é 
considerado um 

dos maiores 
rodutores de 

modernização 
que trouxe um 
considerável 
aumento na 
produção 

produtores de £ - . 
alimentos, graças g co a; 
às inovações Cjue tecnologia ajuda 
impulsionaram a a enfrentar 

exportação. as condições 
climáticas e 

melhora os fatores necessários 
para uma boa colheita, por 
meio de uma eficaz e rápida 
fertilização e conservação do 
solo, mecanização da lavoura, 
seleção de sementes, entre 

outros recursos, que facilita 
a vida do homem no campo. 
As máquinas são programadas 
para operar sozinhas em quase 
tudo, elas podem colher a 
plantação, medir a temperatura 
do ambiente, informar com 
precisão a produtividade por 
hectare e algumas são até 
equipadas com GPS. 

Segundo o empresário, 
os produtores da região 
compram mais tratores e a 
colheitadeira para grandes 
áreas, usadas em plantações 
acima de 1000 hectares. 
Isso é impulsionado com o 
crédito aberto pelo Governo 
Federal, que hoje auxilia na 
modernização e investimentos 
no campo. 

Fala leitor! 

Nesse espaço você 
pode tirar dúvidas sobre sua 
qualquer coisa relativa ao 
meio rural. 

Escreva e nós iremos 
em busca de pessoas 
especializadas para esclarecer 
sua dúvida. 

Entrar em contato 
conosco é fácil, basta enviar 
um e-mail para balaioruaral@ 
gmail.com. Participe! 

QUEM QUER 

UMII 

Criação de abelhas gera renda para apicultores 

Dilmara Tavares 

A criação de abelhas 
sem ferrão em caixas rústicas 
é uma atividade tradicional 
praticada por grandes e 
pequenos agricultores de 
Imperatriz. A prática conhecida 
como meliponicultura gera 
renda devido ao fácil manejo 
das abelhas e por não exigir 
muitos cuidados para a 
criação. 

Desde criança, Pedro 
Gonçalves despertou a 
curiosidade por criar abelhas 
sem ferrão. "Aprendi com meu 
pai que era lavrador, inicialmente 
fazia as massinhas para fechar 
as caixas. Hoje, tenho 56 anos 
e continuo criando abelhas. 
Para mim passou a ser uma 
coisa familiar, além de ser um 
ponto de renda". 

A criação de abelhas 
é feita no quintal da sua casa. 
No início ele possuía apenas 
quatro colméias e hoje tem 
cerca de oitenta e seis caixas. 
Cada uma tem entre 1.500 a 
2.000 abelhas. Tiúba, jandaira 
e mandaçai estão entre as 
espécies criadas pelo lavrador. 

Para reprodução das 
abelhas, Pedro Gonçalves 
revela que deve ser feito com 
muito cuidado. "É preciso saber 
fazer as mudas. Colocar os 

fios dentro da caixinha e ter o 
cuidado de sempre verificar se 
há mel dentro das caxinhas para 
alimentar os filhotes que estão 
dentro delas. É igualmente uma 
cirurgia feita por um doutor". 

Em torno de 15 a 20 
dias elas já estão voando e o 
trabalho de colocar comida 
dentro das caixas é encerrado. 
A partir dái, as própias abelhas 
fazem o potinho de cera e 
colocam o mel dentro das suas 
respectivas colméias. 

A retirada do 
feita no período de 
a outubro. Para a 
Gonçalves costuma 
técnicas simples, onde retira 
tampa das caixas com uma faca 
e em seguida escorre o mel por 
um funil. Assim, as abelhas 
entram em outra caixa vazia, 
onde há uma cera no canto e a 
partir dái começam novamente 
o trabalho de produção. A caixa 
é novamente fechada por uma 
espécie de argila. Nesta troca, 
se alguma entra em uma caixa 
que não seja a sua ela é morta 
por outras abelhas. 

) litro de mel é vendido 
p ir R$ 100,00. Para os amantes 
da criação de abelhas, a caixa 
pode ser encontrada por R$ 
500,00. 

mel é 
agosto 
tarefa, 

usar 

Dilmara Tavares 

u /■ 
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Se alguma entra em uma caixa que não seja a sua é morta por outras abelhas 
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Adubagem incorreta 

pode prejudicar 

plantação 

<• ;>• v- 
o 

Adubagem correta é importante para o crescimento da planta 

Janaina Amorim 

Arlindo do Nascimento 
é lavrador e trabalha com 
hortaliças. Ele conta que um 
dos trabalhos iniciais na hora 
de plantar é a preparação do 
solo. "Eu cavo a terra, fofo, aro 
e passo uma camada de adubo 
por cima". 

Porém, ao contrário do 
que Arlindo pensa, para ter 
uma boa colheita não basta 
simplesmente adubar a terra. A 
adubagemcorretaéfundamental 
para o crescimento saudável, 
proporciona nutrientes que 
garantem resistência às pragas 
e doenças, além de manter 
melhor aparência da planta. 

Os nutrientes do 
adubo são divididos em dois 
grupos: os micronutrientes 

Dicas de Adubagem 

-Depois de regar as plantas, 
espere por uma hora e aplique 
o adubo. De preferência as 
aplicações devem ser feitas no 
fim da tarde ou pela manhã bem 
cedo. 

e os macronutrientes. No 
primeiro caso, são exemplos 
o Cálcio, Magnésio e Enxofre. 
Já os macronutrientes são o 
Nitrogênio (N), Fósforo (P) 
e Potássio (K). Ambos são 
encontrados em todos os tipos 
de adubos. 

Cada nutriente vai 
desenvolver uma capacidade, 
o Fósforo, por exemplo, 
proporciona uma melhor 
formação e desenvolvimento 
das raízes e estrutura das 
plantas. A quantidade utilizada 
de cada elemento vai depender 
das necessidades da plantação. 

Os adubos mais 
conhecidos são os orgânicos e 
os químicos. Os orgânicos não 
contêm elementos químicos. 

por isso não causam danos 
à natureza e nem a saúde 
humana. Por outro lado, segundo 
Lourival Sousa, agrônomo e 
professor da Universidade 
Estadual do Maranhão (Uema), 
a produtividade é menor. Em 
geral, esse tipo de adubagem é 
produzida a partir de estercos 
animais, farinha de ossos 
ou elementos vegetais em 
decomposição. 

Ao contrário dos 
orgânicos, os adubos químicos 
são mais agressivos à natureza, 
porém apresenta maior 
produtividade e ação é mais 
imediata. Sua aplicação deve 
ser feita de forma rigorosa, o 
uso indevido pode causar até 
mesmo a morte da plantas. 

-Evite adubar a plantação quando -Quando a adubação é excessiva 
CQ/--0»   I > I ' ' seca; 

-A freqüência de adubação varia 
de acordo com a especie, em 
geral, a adubação pode ser feita 
a cada dois meses; 

as plantas podem apresentar 
queima nas raízes, folhas e 
frutos, prejudicar a fertilidade ou 
até morrer, além de desgastar 
o solo. Portanto fique atento à 
quantidade de adubo aplicado. 

Galinhas felizes 

produzem ovos 

mais nutritivos 

Dilmara Tavares 

William Castro 

Em Jaguariúna, SP uma 
criação curiosa de galinhas 
ganhou destaque um programa 
de televisão. As galinhas 
felizes, como são chamadas, 
vivem soltas em um espaço 
grande ciscando a vontade e 
sem estresse, garante o criador 
das aves. Elas põem ovos com 
o dobro de vitamina E e 40% 
a mais de vitamina A que as 
galinhas de granja. 

As galinhas orgânicas 
são criadas com todo o carinho e 
têm tratamento individualizado, 
explica o veterinário e agricultor 
Romeu Mattos Leite. Tudo na 
criação foi pensado para não 
deixar as galinhas estressadas. 
E um galinheiro ideal, onde as 
moradoras agem naturalmente, 
como se estivessem livres. 
"Ciscar, namorar, dormir no 
puleiro e vadiar. Essa área 
aqui a gente chama de área de 
vadiagem, porque faz parte da 
vida da galinha vadiar", aponta 
o veterinário. 

Dessa maneira, fica 
pergunta: como saber se elas 
são realmente felizes? Romeu 
afirma que a avaliação é feita 
todo mês. Ele acredita que as 
galinhas sabem demonstrar 
felicidade rolando na terra e as 
penas bonitas já são um sinal 
disso. Para garantir a felicidade 
das galinhas, é oferecida uma 
alimentação diferenciada, com 
ração orgânica, feita a partir 
da mistura de milho, farelo de 
soja, trigo, linhaça e quinua. 
E quando ficam doentes, são 
tratadas com homeopatia e 
remédios a base de plantas. 

Os aposentos das galinhas 
são chamados le quartos e têm 
teto solar e tudo. 
Segundo o agricultor os ovos 
delas são iguais aos de outras 
galinhas, visivelmente, mas o 
conteúdo é outro e explica a 
diferença na qualidade deles. 
"Ela tem tranqüilidade, e o 
aparelho digestivo dela funciona 
normalmente, sem indução 
química. E ele consegue extrair 
mais nutrientes e agregar mais 
nutrientes ao ovo", afirma 
Romeu. 

As galinhas felizes 
põem em média 200 dúzias 
de ovos por dia e antes de 
colher esses ovos, é preciso 
sempre pedir licença antes e 
bater na porta para entrar. Isso 
por dois motivos, um deles é 
para não assustar a galinha e 
o outro é para reflexão própria 
de quem vai entrar perceber se 
está irritado ou insatisfeito. O 
veterinário diz que o bem estar 
da galinha depende muito do 
estado de espírito do criacjor, 
se ele está feliz, as galinhas 
também vão estar. 

Será que o exemplo das 
galinhas felizes pode ser levado 
as criações de peixes, bovinos, 
suínos ou o cultivo de plantas? 

Não se tem notícia até 
agora, mas é uma lição do 
cuidado do ser humano com 
outro (nesse caso, as galinhas), 
e serve para gente refletir que o 
nosso bem estar influencia no 
bem estar do nosso próximo. 
Pense nisso. 
(Informações do site http://gl.globo.com/globo- 
reporter 
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