


Olá! Eu sou Chayo. Meu nome de verdade é 
Rosário, mas todos me chamam Chayo. Eu moro 
em Rio Negro, Colômbia. Rio Negro fica nas  
montanhas dos Andes, mas não muito alto. Fica 
entre as cidades de El Encino e o Parque Nacional 
de Cachalú. Rio Negro é bem pequena, possuindo 
apenas algumas fazendas, sítios e uma escola.





Eu moro numa casa branca com minha mãe,  
meu pai, três irmãos e seis irmãs. Eu tenho cinco 
irmãos e sete irmãs, mas os mais velhos não vivem 
conosco. Eu também tenho dois cachorros, três 
gatos e uma maritaca chamada Felix. Aqui estou 
eu com minha mãe, minha irmãzinha e meu irmão 
ainda bebê.





Meu pai é produtor rural. Na nossa fazenda,  
nós plantamos principalmente café, mas temos 
também muitas outras culturas. Nós plantamos um 
pouco de milho, tomate, repolho, cebola, abóbora, 
batata, laranja, abacate, limão, banana, abacaxi  
e mamão. Eu adoro mamão, esta é minha fruta  
favorita. Nós também temos galinhas, perus, duas 
vacas e um cavalo.





Todos nós trabalhamos no sítio, com excepção 
de meu irmão e irmã mais novos, que são ainda 
muito pequenos. Eu sei como plantar milho e  
vegetais, como semear e fertilizar. Eu apanho  
lenha, ajudo a minha mãe na cozinha, alimento os 
perus e galinhas, e varro a casa. Eu consigo carpir 
as ervas daninhas com um facão e colher café.





A Colheita do café vai de Dezembro a Abril. Você 
tem de colher somente as cerejas e deixar os  
frutos verdes para mais tarde. Então, você retira  
os grãos de café de dentro das cerejas e os seca 
no sol. Dá muito trabalho.





Eu sempre fico feliz quando começa o período es-
colar porque isto significa que eu não terei de tra-
balhar muito no sítio. Minha professora se chama 
senhora Solano. Ela é muito legal. Duas vezes por 
semana, Hilma e Carolina da Fundação Natura visi-
tam a minha classe. São os meus momentos favor-
itos porque elas nos ensinam a respeito das plan-
tas e animais. Eu adoro animais, especialmente 
aves. Às vezes elas nos levam para observar aves. 
As fazendas de café por aqui têm muitas aves 
porque o café cresce por baixo das árvores que as 
aves gostam.





Carolina diz que a Colômbia tem mais tipos  
diferentes de aves do que qualquer outro país  
no mundo. Minha ave favorita é o oriole, uma ave 
amarela e preta e muito bonita. Carolina tem um 
livro sobre as aves da Colômbia. O livro está em 
Inglês e por isto as aves têm nomes diferentes. O 
oriole é chamado de «yellow-backed oriole».





O sanhaço-azul, uma pequena ave azul que está 
sempre gorjeando, é chamada de «blue-gray  
tanager» em Inglês.





A alma-de-gato, uma ave marrom com um longo 
rabo listrado e que pode ser vista no nosso sítio, é 
chamada de «squirrel-cuckoo». Na minha opinião, 
estes nomes parecem bem estranhos.





Carolina explicou que algumas aves sómente 
vivem na Colômbia parte do ano. Em Abril, elas 
voam para a América do Norte onde fazem seus 
ninhos e botam ovos. A mariquita-amarela, uma 
pequena ave amarela que eu observei próxima à 
minha casa, é uma das aves que migram para o 
norte. Em Inglês, ela é chamada de «Tennessee 
warbler». Que nome doido, não?









Cachalú é a casa do urso andino, um urso que 
parece estar usando óculos. Você pode chamá-lo 
de urso de óculos. Nós não vimos um urso, mas 
talvez eu veja da próxima vez que eu for até lá. Eu 
espero poder voltar a Cachalú em breve. É lindo!




