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Fazenda é distração na
aposentadoria

O

amorpelas plantas e a paixão poranimais estão

cadavez mais presentes navida de Edvar Morato.

O funcionário, aposentado da Gerência-Geral de Apoio

às Comissões depois de trabalhar 32 anos na Casa,
encontrou um jeito de vencer a inércia e partiu para a
taretàdecuidardesuafazenda No meio devárias espécies

de plantas ecom criação de porcos de grarae bois, Edv-ar
está em busca datranqüilidadeedo equilibrio que se pode

encontrar na natureza.

Administrando 14 funcionários datzenda, no muni-

cípio de Biquinhas, no Oeste do Estado, ele não esconde
a saudade que sente dos colegas da Assembléia Mas

afirmaque há compensações. "Quando estou nafazenda,

adoro acordar cedo e ir cuidar do gado no pasto, dar
comida,tercontato com aterra e estarsempre perto do

verde. Desde criança tenho adoração por animais",
comentou, Atualmente, Edvar divide seu tempo entre
BH e Biquinhas. Durante a semana fica na cidade e,toda

sexta-feira, vai paraafazenda

Lição de vida - Como funcionário aposentado, elogia

• trabalho desenvolvido pela Aplemg. Acredito que

• apoio e a dedicação que a Casa presta aos servido-
res que não estão mais na ativa contribuem para que eles
continuem levando uma vida digna", salientou. Edvar

se considera um homem realizado. Casado, dois
filhos, um estudando Medicina e outro no 2 0 grau,

administrando uma fazenda e prestando consultoria

para uma firma de transportes coletivos, o advogado

acredita em um futuro promissor. "A melhor maneira

de viver bem é estar bem consigo mesmo, com a
família e com os amigos", concluiu.

correria, a
Poluição e o
concreto das
cidades pela paz
e o verde do
campo. Esta foi
a opção feita por
alguns
servidores da
Assembléia que,
se ainda não se
mudaram em
definitivo para a
roça, já estão
como pé lá. Eles
contam as
experiências que
vivenciam em
suas respectivas
fazendas, onde
criam animais,
cuidam de
hortas e
pomares. O
segredo para
uma vida
melhor, nesse
caso, é estarem
contato
permanente com
a terra e com as
pessoas do
interior, que têm
muito a ensinar
ao pessoal da
cidade grande.

Criação de animais vira
passatempo produtivo

p

roprietário junto coma mulher de um sítio,

em Jaboticatubas, de IS hectares, Geraldo

Ediberto Fernandes, assessorda Gerência-Geral de

Comissões, tem uma meta: ele e a mulher,

quando se aposentarem, querem trocar
o turbilhão da cidade grande pela paz, o ar puro, o
verde e os prazeres de uma vida no campo. Mas

quem pensa que a futura rotina do casal será

marcada pela falta de preocupação, desejo co-
mum detodos aqueles que passaram avida inteira

correndo contra o relógio, está muito enganado.
Pelo contrário.

'Fazendaézendo",diz "quando começa, não
pára mais', completa. Em dez anos, ele viu seu sítio

setransformar numa verdadeira minifzenda produ-

tiva, com o cultivo de várias frutas etodo otipo de
legumes, sem faiarna criação de animais, como vacas,

bezerros, cabras, porcos e cavalos. Num futuro

próximo,afzendaganhará uma pequena represa

para criação de peixes. 'A gente fica eufórico,
querendo sempre melhorar".

Prosa - Além de empenho e de muita leitura

especializada. Ediberto reconhece que começou a
entender a realidade do campo convivendo e

trocando "um dedo de prosa" com as pessoas que
lidam com aterra e que moram no interior. 'Lá, eles

têm a sabedoria". Porenquanto,a produção do so

não é feita em larga escala, o que impede o retomo

financeiro com as culturas e com a criação de animais.

Mas, quem sabe um dia.—-, sugere.
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