
A MAIORIA DOS AGRICULTORES uti-
liza agrotóxicos em suas plantações
para protegê-las das pragas. Mas nem
todos sabem que esses produtos preju-
dicam o solo e corroem a própria saúde.
Nascido no município de Zé Doca, no
Maranhão, Jeoedivan Silva Rocha, 32
anos, aprendeu cedo com os pais e avós
que utilizar defensivos agrícolas e adu-
bos químicos era o correto.

Tempos depois, em 2005, em Boa
Vista, Roraima, ele passou a aplicar um
novo conceito de produção —
o correto mesmo é deixar que
os próprios insetos e animais
façam o controle biológico
das hortas. Sem uma gota de
veneno, com total zelo ao
meio ambiente. O interesse
dos consumidores fez aumen-
tar o valor dos produtos. Por
exemplo, o preço de um pé de
alface passou de 20 centavos
paraR$ 1,10.

A reviravolta começou em
junho de 2004, quando parti-
cipou de um curso sobre agri-
cultura orgânica (sem agrotó-
xicos), promovido pelo Ser-
viço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
em Roraima (Sebrae/RR).
Essa capacitação deu origem
ao Projeto de Horticultura Or-
gânica.

"O curso deu conheci-
mento ao produtor. Aprende-
mos a trabalhar com a natu-
reza, sem prejudicá-la", afir-
ma o agricultor. "Quando eu
utilizava veneno, sentia ton-

turas e minhas mãos viviam inchadas.
Hoje não sinto mais enjôo nenhum",
compara.

O produtor maranhense reencon-
trou sua vocação agrícola depois de
haver adquirido um terreno na zona
rural com o dinheiro de um negócio
bastante lucrativo em uma cidade em
plena expansão - a fabricação de pla-
cas com a numeração das casas.

SUPERMERCADOS
Mas ele teve dificuldades para

manter o modo convencional de pro-
dução herdado da família. Isso por-
que, para combater as pragas, tinha

um custo crescente. E o resultado nem
sempre era animador: em um ano, a
área cultivada apresentava os primei-
ros sinais de salinização.

Atualmente, o empreendedor inte-
gra a Associação dos Hortifrutigran-
jeiros Orgânicos de Boa Vista (Horti-
vida). Com os lucros da venda de ali-
mentos mais saudáveis e também de
adubos orgânicos, construiu duas estu-
fas na propriedade. E está no momen-
to empenhado em obter a certificação
orgânica para assegurar a venda das
hortaliças aos supermercados. Agora
ele tem muito a ensinar aos filhos e
netos.
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