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Dona Eliete é agricultora e agente de saúde do Sítio Salgado de Souza, no 
Curimataú de Solânea. É casada com seu Luiz Souza e com ele possui 5 
filhos. Criam galinhas, ovelhas, cabras, além do gado e de um cavalo. 
Todos possuem animais e zelam com muito cuidado. Sua família valoriza 
muito a criação de animais de terreiro. 

Dona Eliete possui uma experiência importante de preparo de ração forte 
para as galinhas, livrando assim de ter que comprar o farelo ou o milho nas 
lojas de ração. 

A família planta muito guandu e sorgo que são oferecidos para os animais 
maiores. A produção dos grãos destas plantas é armazenada por Dona 
Eliete e quando os animais estão presos, é usada para alimentar as 
galinhas e os pintinhos. Para as galinhas, dona Eliete oferece os grãos 

inteiros duas vezes ao dia. 
Quando o roçado está 
maduro e os bichos estão 
soltos, ela dá somente uma vez por dia.

Para os pintinhos, dona Eliete criou uma ração forte 
utilizando várias misturas. Ela passa na máquina 
forrageira a mistura das seguintes sementes: 15 litros de 
milho, 10 litros de guandu ainda na bagem, 5 litros de 
amendoim também na bagem e 8 quilos da mistura de 
semente de girassol, 
jerimum e moringa. 

Quando prepara quantidades menores ela passa no moinho. Usa essa 
ração para ajudar no crescimento dos pintinhos. A família ainda faz a 
experiência de criar os pintinhos presos num quarto debaixo da 
lâmpada separada da galinhas. Seu Luiz explica que assim consegue 
tirar o choco das galinhas mais rápido e logo elas voltam a pôr ovos 
novamente.

No final da época do roçado, os animais são mantidos soltos, aí ela não 
se preocupa muito com a alimentação dos bichos. Eles comem muitas 
plantas do mato como pega-pinto, seca-gaveta, bredo, avanço e outras.

Essas e outras experiências sempre são apresentadas pela família em 
várias visitas de intercâmbio, reuniões, encontro de agricultores 
experimentadores realizadas no município ou fora dele.


