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Riachuelo 

Jovem agricultor persevera e realiza um 
grande sonho

O jovem Salatiel José Claro de 22 anos, mora no Sítio Tijuca no  
município de Riachuelo. Um jovem ativo na agricultura familiar, trazendo 
a tradição dos pais para sua vida. Nascido e criado por Francisca Maria 
Claro e Antônio Claro Pinto seus pais, Salatiel conta a felicidade de viver 
da agricultura. Uma das tradições familiar é o plantio do milho, feijão e 
criação de gado. Mas Salatiel e seu irmão José Antoniel Claro pensaram 
em novas alternativas. Pois, vivenciaram os últimos seis anos de seca 
que deixaram marcas. “ Foi doloroso ver meus pais perderem seus 
animais por falta de água e alimentos nessa seca “ disse Salatiel.

Foram através destes momentos marcantes que Salatiel e Antoniel 
resolveram fazer coisas diferentes. Passaram a pesquisar e conversar 
sobre criação de galinhas, mas sem muita ideia de como começar. Por 
cerca de um ano estudaram e descobriram muitas curiosidades, 
deixando os irmãos mais interessados em obter um aviário.  “ Um certo 
dia meu irmão chegou com 30 pintos para a gente criar, colocamos no 
galinheiro improvisado da minha mãe, foi desta forma que começamos  ,  “
disse Salatiel.

Com o passar do tempo, começaram a colocar o aviário em prática. Com 
as economias de Antoniel e do financiamento Pronaf B, conseguiram 
construir o aviário tão sonhado e desenhado por eles. Os irmãos buscam 
até hoje conhecimento sobre as galinhas, “a gente nunca para de 
aprender sobre elas “, diz Salatiel. Todas informações que adquirem 
sobre galinhas é via internet, pois o mesmo afirma não ter 
acompanhamento de acessória técnica. 

Atualmente tem 650 galinhas no aviário por subdivisão (berçário, 
crescimento, corte e postura). Uma das grandes felicidades de Salatiel é 
ver que suas galinhas estão produzindo cerca de 82 ovos por dia. O que 
proporciona a família ovos todos os dias para o consumo e 
comercialização. 
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Os ovos quando tirados do aviário são limpos e bem cuidados. “A gente 
tem que trabalhar com o que gosta e com amor, assim sempre temos bons 
resultados” disse Salatiel. Os ovos são levados por Antoniel para a  
Central de Comercialização da Agricultura Familiar e Economia Solidária 
em Natal. Um fator negativo para Salatiel e sua família é que no município 
em que moram não há feira para fazer a comercialização dos seus 
produtos. Eles teriam que recorrer a municípios próximos, o que torna 
mais dificultoso para a família. No momento a comercialização está sendo 
no município para conhecidos. “ Vou conquistando aos poucos as famílias 
para que comprem diretamente a mim as galinhas e ovos  “  disse Salatiel.

Salatiel afirma que seus animais têm alimentações especificas e de 
qualidade como: ração e folhas verdes. E que aos poucos pretendem 
aumentar sua produção de aves de postura para obter mais ovos diários.  

Além do amor às galinhas, Salatiel e sua família têm outras criações: 
ovelhas, porcos, gado e cavalo. A diversidade no roçado e no quintal 
deixam a produção com mais variedades e beleza. Feijão, milho, fava,  
jerimum, melancia, capim santo, pinha, mamão, acerola, romã, umbu, 
cebolinha e coentro.

Com grande satisfação, Salatiel e sua família vivem da Agricultura e não 
pretendem nunca sair para trabalhar fora. A tradição é predominante e 
transforma o amor em produção. 

Feijão Jerimum Pinha Melancia

Romã Mamão Cebolinha Coentro

Salatiel com o jerimum 
tirado do roçado
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