
 

PRESIDENTE DO CONSELHO 

REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL  
GAMA 

 

1- Nome Completo:  
Maria José Ribeiro Alves 
 

2- Data de Nascimento: 

18/07/1963 
 

3- Quando e como começou a viver de agricultura? 
Começou a viver de agricultura desde criança, filha de agricultores. 

 

4- O que produz hoje? 

Hortaliças; faz plantação de árvores; cria galinha; vende ovos e 

frangos. Desde 2005 começou uma pequena agroindústria 

fabricando biscoito de polvilho caseiro. 
 

5- Faz parte de alguma associação: 

Presidente da Associação dos Produtores, Moradores e 

Trabalhadores Rurais do Núcleo Rural Recanto dos Buritis – ASPRO 

BURITIS. 
 

6- Quais são os objetivos junto ao Conselho? 

• Desenvolver projetos rurais (com gestão);  

• Buscar melhoramento das estradas para facilitar o produtor 
no transporte para comercializar o seus produtos; 

• Regularização mais rápida das terras rurais, para facilitar o 
aval para o produtor; 

• Melhora a energia para o produtor ter condições de tocar os 
seus equipamentos; 

• Melhorar o atendimento da saúde na área rural. 
 

  



 

 

SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSELHO 

REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 

GAMA 

 

1- Nome Completo:  
Humberto Viana de Queiroz 

 

2- Data de Nascimento: 

15/09/1971 
 

3- Quando e como começou a viver de agricultura? 

A chácara em que moro já desenvolve um projeto de reflorestamento e 

recuperação de nascentes desde 1989. Fomos comtemplados pelo 
projeto da WWF " Adote uma nascente" e essas nascentes adotadas 

desenvolveram florestas em volta delas pelo nosso trabalho. 
Trabalho esse que se iniciou com meu pai, o jornalista Jeová 

Franklin que Deus recolheu em 2013. 
 

4- O que produz hoje? 

Produzo mandioca, couve, limäo, hortelã, banana, boldo, cana. 
Junto com mogno, Teka malasiana, Jatobá e muitas outras 

madeiras. Crio galinhas caipiras e quatro cavalos. 

 

 
5- Quais são os objetivos junto ao Conselho? 

Desejo trazer a permacultura para a região. Desejo incentivar e 

ensinar o agricultor familiar a desenvolver a Permacultura, que é o 

futuro da humanidade. 

 


