FICHA PROJETO - nº 181
Projeto: Iniciativa de Piscicultura Comunitária
Entidade Executora: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pimenta Bueno e Região
Local: Pimenta Bueno e região
Bioma: Amazônia
Endereço: Av. Padre Ângelo n° 1.035, Bairro das Oliveiras - Pimenta Bueno-RO
Telefone: (69)451-2836
Orçamento total:
US$

PDA

CONTRAP.

TOTAL

79.990

20.006

99.996

A questão: Buscar alternativas de produção que melhorem as condições de alimentação, moradia
e geração de renda para os produtores
Objetivo geral: Contribuir para a utilização de áreas impróprias à exploração agrícola, utilizando
técnicas apropriadas para piscicultura aproveitando assim os recursos hídricos da propriedade de
forma a proteger as nascentes e pequenos córregos gerando renda para o produtor melhorando
sua alimentação e condições de vida no campo, atendendo à 3 comunidades através de trabalho
comunitário envolvendo 15 famílias diretamente e 300 indiretamente.
Objetivos específicos:
•
Construção de 3 represas e 3 tanques de 4.000m2 (40 x 100m) cada;
•
Adquirir 16 milheiros de alevinos de tambaqui os quais povoarão os três tanques;
•
Construir local para armazenamento e comercialização do pescado, servindo como ponto
de referência do sindicato;
•
Difundir as atividades relativas à área demonstrativa;
•
Prestar assistência aos interessados em explorar a criação de peixes
Atividades:
•
Construção dos tanques de piscicultura;
•
Construção em alvenaria de um armazém/escritório apropriado medindo 48 m2;
•
01 visita de intercâmbio em piscicultura no município de Ouro Preto D' Oeste;
•
Realização de 03 cursos com duração de 40 horas sobre práticas de piscicultura para 20
pessoas cada;
•
Confecção de 100 cartilhas sobre piscicultura;
•
Documentação das atividades realizadas
Principais dificuldades: A maior dificuldade foi em relação a administração do projeto por ser o
primeiro que o Sindicato executou.
Estratégia de disseminação: Confecção de cartilhas sobre piscicultura
Resultados:
•
Construção de 02 represas e 03 tanques de piscicultura;
•
Construção de 01 armazém/escritório de 48 m2 servindo como ponto de referência do
sindicato;

