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1979 - 2000
 21 ANOS

TRADIÇÃO SE CONQUISTA

COM QUALIDADE
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Curso de PsiculturaO I Ciclo de Palestras,
or-ganizado pelo Comamp,
foi aberto com a realização
do curso Piscicultura Tro-
pical em Paraty. A primeira
palestra foi realizada no Sertão
do Taquari, dia 03 de agosto
e os temas abordados foram:
Construção de Viveiros,
Qualidade da Água para fins
de Psicultura, Calagem e
Adubação na Preparação de
Viveiros, Sistema de Cultivo,
Espécies Cultivadas. O curso
foi ministrado pelos pesqui-
sadores Pedro Paulo M.O.
Carvalho e Augusto da Costa
Pereira, ambos da Fiperj -
Fundação Instituto de Pesca
do R.J., que está dando apo-
io estratégico ao Comamp
para a realização do mesmo.

O Comamp informa que
este I Ciclo de Palestras é
extensivo a todas as comu-
nidades filiadas ao conse-
lho. Basta a diretoria da as-
sociação local manifestar o
desejo de realizá-lo em seu
local e garanta a partici-
pação de, no mínimo, dez
pessoas.
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Na última década, a
Piscicultura apresentou um
excelente salto qualitativo e
quantitativo como atividade
econômica, geradora de em-
prego e produtora de alimento
de alto valor nutricional.

A FIPERJ, vinculada à

ha.
Alguns parâmetros fi-

sico-químicos que devem
atender a necessidade das
espécies: Temperatura ade-
quada à espécie cultiva - PH
- Neutro, com variação de 6
a 8; Oxigênio Dissolvido - de
5 a 8 mg/litro e; Alcalinidade
e Dureza - 25 mg/litro.
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Tilápia do Nilo e seus
híbridos, Tambaqui, Pacu,
Híbridos, Tambacu e Paquí,
Piauçu, Matrinxã, Pirapu-
tanga, Carpas - Comum, Ca-
pim, Prateada e Cabeça
Grande,  Pirapitinga.

CCCCCOMERCIALIZAÇÃOOMERCIALIZAÇÃOOMERCIALIZAÇÃOOMERCIALIZAÇÃOOMERCIALIZAÇÃO

Atualmente, a melhor

forma para comercialização

de peixes vivos se da

através do sistema Pesque-

Pague.

O aumento de consumo

do pescado de água doce

deve-se principalmente, ao

salto qualitativo do sistema

de cultivo programado,

associado ao fornecimento

do pescado fresco a preços

acessíveis ao consumidor.

Secretaria de Estado de
Agricultura, Abastecimento,
Pesca e Desenvolvimento do
Interior, cumprindo sua fun-
ção institucional, e com par-
cerias entre as Prefeituras
Municipais e produtores
privados, vem expandindo
essa atividade com a trans-
ferência das novas tecnolo-
gias e intercâmbio técnico,
com intuito de informar aos
produtores rurais novos conhe-
cimentos.

A explosão do turismo
rural e pesca esportiva, como
atividade de lazer possibilita
a implantação de projetos
pague, criando alternativas a
pequenos e médios produtores
na comercialização de seus
produtos.

SSSSSISTEMAISTEMAISTEMAISTEMAISTEMA     DEDEDEDEDE P P P P PRODUÇÃORODUÇÃORODUÇÃORODUÇÃORODUÇÃO

EXTENSIVO - Baseia-se
no aproveitamento de lagos e
açudes já construídos. O
potencial para produção
máxima é de 500 kg/ha.

SEMI-INTENSIVO - Tra-
balha em viveiros construídos.
Deve ter controle de entrada
e saída de água. A adubação
pode ser orgânica e inor-
gânica, com a utilização de
subprodutos e ração na ali-
mentação. A produção esti-
mada é de até 6.000 kg/ha.

INTENSIVO - Os viveiros
também são construídos com
o mesmo controle de entrada
e saída de água. A utilização
de ração é balanceada e a
produção estimada é de até
15.000 kg/ha.

HIPER-INTENSIVO - O
método aplicado pode ser :
Race-way, Tanques e Gaiolas.
Deve ter alta vazão de água.
A Ração utilizada é específica
e a produção alcançada che-
ga a 200kg/m3.
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Água deve ser de qua-
lidade e quantidade com
acima de 10 litros/segundo/

II SEMINÁRIO SOBRE A 'MUNICIPALIZAÇÃO

DA QUESTÃO FUNDIÁRIA EM PARATY'

O II Seminário sobre a “Munici-
palização da Questão Fundiária em
Paraty”, reforçou a possibilidade de
um acordo entre autoridades (muni-
cipal, estadual, federal) e as comuni-
dades da região em relação aos assen-
-tamentos. Gerou-se um documento
(reproduzido abaixo), assinado pelo
Comamp, Associações da Barra
Grande, São Roque e Taquari e o
Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Paraty, que está sendo encami-
nhado ao superintendente do Incra.
O resultado de todas essas ações
depende agora do empenho de cada
um dos envolvidos na questão.

O evento teve grande partici-
pação de lideranças comunitárias, do
prefeito Benedito Melo, do superin-
tendente do Incra - Josimar, além dos
candidatos a prefeito.

Paraty, 26 de julho de 2000.
Ao Senhor
Superintendente Regional do

INCRA.
Prezados Senhores:
Tendo em vista a realização do

II Seminário sobre a “Questão Fun-
diária em Paraty” no dia 21/07,
patrocinado pelo INCRA, PMP e
COMAMP, estamos propondo a,
Superintendência Regional do
INCRA a elaboração do PDA,
conforme dispositivo legal abaixo
descrito:

- A Superintendência Regional
do INCRA e a Entidade Represen-
tativa dos beneficiários celebrarão
convênio com a interveniência do
CMDS para contratação de assesso-
ria especializada para formular o
Plano de Desenvolvimento do
Assentamento, articulado com o

O COMAMP parabeniza a equipe

da TV ECO - Paraty pelo excelente

trabalho de comunicação, que tem

motivado a organização e o

desenvolvimento  das comunidades de

Paraty.

Participantes do Curso de Capacitação em
Gestão Social para os Conselheiros Municipais
de Desenvolvimento Rural, realizado em julho,
em Mangaratiba e ministrado pelos professores
da UFRJ, Renato Maluf e Lavínia Peçanha.
O I Encontro dos CMDR's da Costa Verde
acontecerá no dia 31 de Agosto, no auditório
da Defesa Civil de Angra dos Reis. Mais
informações na próxima edição.

Plano de Desenvolvimento Susten-
tável o prazo médio estimado para a
formulação e aprovação do PDA é
de seis meses.

Os principais componentes des-
te Plano, que obedecerão a um ro-
teiro mínimo comum estabelecido
pelo INCRA. São os seguintes:

a) Levantamentos de recursos
naturais;

b) Perfil sócio econômico dos
assentados c) Economia Municipal
e Regional;

d) Organização espacial, in-
cluindo plano de parcelamento, se
for o caso;

e) Atividades econômicas
agrícolas e não agrícolas a desen-
volver em função da demanda do
mercado;

f) Capacitação tecnológica e
gerencial;

g) Educação, saúde, cultura e
jazer;

h) Juventude e mulher ;
i) Infra-estrutura básica Gestão

ambiental ;
Nos parece que a partir da

formatação deste Plano, será pos-
sível dar um novo encaminhamento
rumo a solução definitiva do
problema dos assentados das
comunidades de Taquari, São Roque
e Barra Grande.

Atenciosamente,
Comamp, Associações da Barra

Grande, São Roque e Taquari,
Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Paraty.

Nas fotos acima: Domingos
Oliveira (Comamp), o prefeito
Benedito de  Melo, o
superintendente do Incra, Josimar,
e a representante do Iterj; Francino
(vice-Presidente do Comamp; Os
vencedores do Concurso de Pipa:
Tertuliano, Adelino e Danilo - em
cujas mensagens predominou a
preocupação com a violência e
com o futuro da Terra.
Abaixo:o engº Agrônomo Rodrigo
Bacelar expõe o programa de
Agroecologia para platéia.
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