
O s últimos cinco anos têm sido de
grandes transformações na vida
dos milhares de produtores ru-

rais do Rio Grande do Norte. Desde a
chegada do Sebrae ao projeto de fruti-
cultura irrigada no Vale do Assu, os
resultados que já eram bons, estão fi-
cando cada vez melhores, o que vem
estimulando mais investimentos na
região e melhorando a
vida das famílias dos agri-
cultores locais.

A região, que sobrevi-
ve graças ao bombea-
mento de água do rio Pi-
ranhas Assu para os ca-
nais que abastecem as
plantações, já era uma
das maiores produtoras
de banana, melão e man-
ga do Estado, mas, graças ao treina-
mento que os agricultores vêm rece-
bendo por parte do Sebrae, tem conse-
guindo crescer mais e mais a cada ano.

O grande destaque nos mais de seis
mil hectares de terras cultivadas no

Vale do Assu, no entanto, é a banana,
responsável por quase um terço de
toda a produção. De olho nisso, a agên-
cia Sebrae/Assu, responsável pelo
projeto, vem fazendo um importante
trabalho de capacitação junto aos pro-
dutores visando a um melhor aprovei-
tamento das frutas.

"Estamos trabalhando principal-

mente no aspecto gerencial, na capaci-
tação e da qualidade de produção. Te-
mos realizado muitas missões impor-
tantes com os produtores, levando-os
a algumas feiras e também organizan-
do eventos na região, como a semana

da banana", explica Franco Marinho,
gestor do projeto. "Com estes even-
tos, nós buscamos mostrar aos produ-
tores as novas tecnologias que podem
ajudar na produção", diz.

E o trabalho parece estar sendo
muito bem feito, uma vez que os pro-
dutores locais são só elogios. De
acordo com Bevenuto Gonçalves Jú-

nior, que está no projeto
desde o início, suas ven-
das aumentaram drasti-
camente com a chegada
do Sebrae, que contri-
buiu com um treinamen-
to específico na parte de
gerenciamento e vendas.

"Quando o Sebrae che-
gou, nós aprendemos mui-
to na parte operacional.

Hoje participamos de rodadas de ne-
gócios, viajamos para outros lugares
para mostrar nossos produtos e expan-
dir os negócios", conta o produtor, que
já colhe cerca de 450 toneladas de ba-
nana em seus 16 hectares de terra.
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