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O A terra é preparada para receber as alfaces. A família Souza produz as roxas, crespas, entre outras
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a nossa mesa

As famílias
que põem

10

o  Em Taquaratinga, no noroeste 

paulista, a produção de goiaba 

movimenta a família França
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Família Souza, produtores de hortaliças em Jaguariúna

Dois irmãos,
um caminho

18 Família Souza

o  Pés de alface seguros:  

Antonio Souza monitora cada ramo 

e o espantalho afasta as aves

oo  Cai a noite e Eduardo Souza 

segue trabalhando a terra. Produtor 

rural não escolhe horário
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22 Família Pontes
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Homem do Campo Paulista 23
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ø  Alfaces colhidos, é hora de a 

família se unir para limpar as folhas 

e prepará-las para a venda na feira

Antonio Avelino de Souza nasceu em 
um sítio perto de onde vive hoje 
com o pai e o irmão Eduardo. Dos 

dez irmãos, apenas os dois continuam na 
roça de 6 alqueires em Jaguariúna, localizada 
bem próxima à rodovia Dom Pedro I. An-
tonio tinha 8 anos quando chegou naquele 
sítio, em 1965. É o irmão mais velho e foi o 
primeiro a deixar a roça para trabalhar na 
zona urbana de Jaguariúna. Depois, outros 
quiseram segui-lo, até que o sítio da família 
ameaçou parar por falta de gente para tocá-
-lo. Foi quando Antonio voltou para ajudar 
o pai, Edmar. E nunca mais saiu.

O plantio de orgânicos começou há 15 
anos. Os irmãos Souza foram levados a ele 
pelo pioneirismo do vizinho Yamaguishi, 
que se tornaria um forte produtor e com o 
qual Eduardo procurou trabalho. Os dois se 
tornariam parceiros do sítio vizinho. “Eles 
vieram com uma proposta de complementar 
a produção deles com a nossa. A gente plan-
tava naquela época só laranja, mas o pomar 
estava velho e o preço, baixo.” Os tempos 
não estavam bons para plantadores da fruta. 

Em vez de insistirem no terreno conhe-
cido, fizeram a aposta na nova onda. Com 

24 Família Souza

o  O pepino, colhido na estufa  

por Edmar Souza, é o fruto  

de uma planta trepadeira que 

ostenta delicadas flores amarelas 
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