
 

 

 

 

 

Câmara Municipal da Boa Vista entrega trator aos agricultores da Zona Norte da 

Ilha da Boa Vista. 

Na tarde de hoje (15), mais uma importante ação de fortalecimento da agricultura 

municipal foi realizada pela Câmara Municipal da Boa Vista. O Edil boa-vistense, José 

Luís Santos, procedeu a entrega de um trator aos agricultores da Zona Norte (João Galego, 

Fundo das Figueiras e Cabeça dos Tarafes), que estará também a disposição de todos os 

agricultores da ilha das Dunas. 

 

O ato de entrega aconteceu na localidade de João Galego e contou com a presença dos 

Vereadores Aristides Brito e Djamilton Lima, do Sr. Presidente da Assembleia Municipal 

da Boa Vista, Péricles Barros, alguns Diretores da Câmara Municipal e populares. 

A entrega desse trator será de grande importância, pois trará mais agilidade nos trabalhos 

nas propriedades, destacou o Edil José Luís Santos. Realçou ainda que com a entrega do 

trator os agricultores terão mais facilidade no desenvolvimento da produção, tornando 

mais simples e rápido o processo de preparação do solo, e outras atividades que virem a 

desenvolver na propriedade. 

 

É mais uma prova de que trabalhamos em parceria, com todos aqueles que têm vontade 

em fazer algo para nosso município”, frisou o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Boa 

Vista, pois este trator é fruto de uma parceria entre a Edilidade boa-vistense e a região de 

Parma/Itália, com contribuição do senhor João Tavares e senhor Faelli. 

Para utilização do trator os agricultores terão que pagar 2500$00 por hora, sendo que todo 

o valor arrecadado será utilizado para pagar o condutor e fazer face as despesas da 

manutenção. 

Este trator será muito importante para os agricultores da Zona Norte, pois vai facilitar o 

trabalho e ampliar a produção. Agradecemos imensamente a Câmara Municipal da Boa 

Vista, assim com ao Senhor João Tavares e Faelli por esta conquista para os nossos 



agricultores, comentou a senhora presidente da Associação para o desenvolvido da 

agricultura e pecuária da Zona Norte da Boa Vista, Elizabete Évora. 

 

 


