
João Guimarães, mais conhecido por seu 
Guimarães, possui quase 3 hectares de terra 
no sítio Oiti, em Lagoa Seca. Nascido há 67 
anos no Ceará, seu Guimarães se considera 
meio cearense e meio paraibano. Depois de 
ter rodado quase todo o Brasil, já conheceu 
do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do 
Sul, do Acre à João Pessoa, seu Guimarães 
resolveu vender suas terras no Piauí para se 
mudar para Lagoa Seca. Faz três anos que 
deixou de usar veneno e tudo na sua terra é 
natural. Apesar de morar em Campina 
Grande com sua esposa, dona Alzira, seu 

Guimarães vai ao sítio todos os dias.

Planta cebolinha, rabanete, pimentão amarelo e verde, 
cenoura, chicória, alface crespo, alface liso, alface roxo, 
alface americano, quiabo, fava, brócolis, rúcula, mastruz, 
manga, coco, abacaxi. Em outra parte do sítio também tem 
agrião, espinafre, muitas qualidades de alface, cana. 
Ainda tem um bosque de nim. Suas plantas são muito bem 
tratadas. Onde não tem canteiro de horta, ele protege a 
terra com capim para não dar erosão. 

Sempre atento às novidades, seu Guimarães planta 
hortaliças que quase 
n i n g u é m  t e m .  
Atualmente, ele está 
lançando na Feira de 
Produtos Orgânicos de 
Lagoa Seca o fruto da 
palma, que é muito nutritivo.

Desenvolveu um serviço especial de entrega de cestas com 
seus produtos. Já tem 150 fregueses certos, além de 
fornecer verduras para 8 restaurantes diferentes de 
Campina Grande. Seus fregueses podem escolher entre os 
quase 30 produtos diferentes que produz. Sempre 
inovando, entrega as macaxeiras já descascadas, só 
precisa cozinhar.
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Grande admirador da planta chamada nim, 
seu Guimarães possui mais de 40 pés em 
sua propriedade. Eles são plantados como 
quebra vento na horta, como bosque perto 
do açude. Nunca deixa de plantar novos 
pés. Aprendeu a apreciar e usar esta planta 
com uma sobrinha que mora no Ceará. Ela 
tem plantado 322 pés e usa para fazer 
chapéus, sabonete e pasta de dente. Seu 
Guimarães usa o extrato ou o óleo de nim 
sempre que precisa para combater o 
pulgão, lagarta e a mosca branca. E suas 
estacas dão um ótimo cabo de enxada.

O óleo de nim é comprado. Para usar ele pega um litro de 
óleo e acrescenta 200 litros de água. Para fazer o extrato, 
ele pega 1 quilo de folha, bate no liquidificador com água. 
Côa e coloca numa bomba de 20 litros.

Para combater o cachorrinho d´água, seu Guimarães usou 
dipel. Misturou dipel com açúcar e fubá de milho. Jogou no 
canteiro e ele nos conta que ou os bichos morreram ou eles 
foram embora. Usou esse produto também para evitar a 
broca do pepino. Pulverizou uma vez e 15 dias depois. 
Segundo ele, os resultados foram muito bons.
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