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Instituto de Pesca, ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento,
possui técnicos capacitados para
orientar na instalação de projetos
aquícolas (criação de peixes) produtivos e que atendam às normas
ambientais vigentes. A regularização desses empreendimentos é considerada um dos entraves para a
expansão da atividade.

FOTO: GENIVALDO CARVALHO

Instituto de Pesca orienta a
regularização da criação de peixes

Entidade promove
eventos para explicar os
procedimentos, além de
orientar sobre instalação e
obtenção de licenças para
a atividade comercial
Desde 2003, o instituto atua
nessa questão, com o fornecimento
de informações a piscicultores sobre
os procedimentos legais e na adequação de seus projetos para regularizar
o negócio nos órgãos competentes.
“Nós sistematizamos as informações necessárias para a criação de
peixes em tanques-rede, em viveiros
escavados e nos barramentos (represas), para servir de orientação a técnicos e produtores”, explica o pesquisador científico do Instituto da
Pesca, Luiz Ayroza. Nesse período
de atuação, a entidade realizou cerca
de 80 palestras e cursos, além de
elaborar publicações específicas
sobre o assunto.
A legalização é um processo que
engloba um grande número de insti-

Regularização – Garante ao
produtor acesso às linhas de
crédito estadual ou federal

tuições, acarretando sobreposição de normas legais e, pelo fato de a aquicultura ser
atividade recente, ainda se encontra em fase
de normatização. “Por isso, o investidor do
segmento muitas vezes fica desestimulado
ou mantém o empreendimento na clandestinidade, o que não é bom para ninguém. Com
o objetivo de mudar essa situação, trabalhamos para orientar essas pessoas, fornecendo
orientações e tornando atrativo o processo
de regularização”, assegura Ayroza.
Licenças – Em parceria com a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do
Agronegócio (Fundepag), entidade de fundo
privado e sem fins lucrativos, a equipe do
Instituto de Pesca, coordenada por Ayroza,

No Estado são 2,9 mil
propriedades com
atividades aquícolas

já elaborou cerca de 170 projetos para regularização de empreendimentos nos órgãos
federais e, também, para a obtenção das
licenças de piscicultura na Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).
“No entanto, ainda há muito trabalho pela
frente”, afirma.
Atualmente, há cerca de 2,9 mil propriedades rurais com atividades aquícolas no
Estado e mais de 340 empreendimentos em
águas da União. Ayroza lembra que a regularização desses estabelecimentos abre muitas
portas para os produtores e oferece condições para que tenham acesso às linhas de
financiamento estadual, como o Fundo de
Expansão do Agronegócio Paulista (Feap),
da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, ou as do âmbito federal. Esses mecanismos auxiliam na instalação de tecnologias produtivas, possibilitando a compra de
equipamentos e a mecanização do sistema.
“Quem ganha é o segmento como um todo”,
argumenta Ayroza.

projeto, desenhado e estruturado pelo instituto, sempre foi impecável, passando por avaliações nos meios burocráticos aos quais tivemos de submetê-lo para conseguir autorizações e licenças”, explica Vanessa.
O projeto de piscicultura da família
Koga permite a criação de peixes em tanques-rede dentro do reservatório da usina
hidrelétrica Três Irmãos, em Pereira
Barreto, no noroeste do Estado. Foi uma
das primeiras requisições de licença para
esse tipo de empreendimento na Cetesb e
decorreram quatro anos até ser concluída.
“Nesse tempo, sempre contamos com o
respaldo e as orientações da equipe do IP
para cada uma das etapas burocráticas”,
relata Vanessa. Agora, com a licença em
mãos, ela e o pai já requisitaram financiamento no Feap e esperam, em breve, iniciar a produção.
Otávio Nunes – Conteúdo Editorial
Secretaria Estadual de Agricultura e
Abastecimento

Projeto – Em 2011, o produtor rural
Osvaldo Koga e sua filha Vanessa contaram
com a ajuda do Instituto de Pesca para concretizar um sonho antigo: obter a licença para
operar um negócio próprio com peixes. Sem
experiência, eles buscaram a orientação de
técnicos do instituto para realizar os trâmites
burocráticos nos órgãos licenciadores. “Nosso

SERVIÇO
• Sede do Instituto de Pesca
Avenida Francisco Matarazzo, 455 – capital
•Atendimento a usuários
Telefones (011) 3871-7537 / 7588 ou
www.pesca.sp.gov.br

Foi sancionado ontem, 8, e publicado na edição de hoje do Diário Oficial do
Estado de São Paulo o Plano Estadual de
Educação – PEE (Lei nº 16.279). Proposto
pela Secretaria Estadual de Educação, a
versão paulista é integrada por 21 metas
– uma a mais que o Plano Nacional da
Educação – e tem como principal destaque a construção de um novo programa de
carreira para o magistério de acordo com o
orçamento do Estado e dos municípios.
O documento irá subsidiar a educação
básica, ensino superior e profissional nos
próximos dez anos. Para isso, o texto teve a
colaboração de mais de 70 entidades representativas do magistério, de funcionários,
instituições privadas e de pesquisa. Juntos
eles definiram os pontos e enviaram a proposta à apreciação da Secretaria da Educação
e do Conselho Estadual de Educação.

JOSÉ LUIS DA CONCEIÇÃO

Governo anuncia Plano Estadual de Educação com metas para a década
sidades (municipais, estaduais e federais) que
garantam a certificação dos cursos. Na comparação, o plano de São Paulo também está à
frente na alfabetização de todas as crianças no
máximo até o final do segundo ano do Ensino
Fundamental (meta número 5). Atualmente,
98,7% dos alunos da rede estadual paulista
dessa faixa etária sabem ler e escrever.
O Estado também está próximo de
atingir a meta de universalização do atendimento do Ensino Fundamental para
toda a população entre 6 e 14 anos, durante o período estipulado pelo PEE.
Atualmente, a taxa de distorção idade/
série em São Paulo – ou seja, a quantidade de alunos que estão defasados – é de
6,9% – uma das menores do País.

PEE vai subsidiar
a educação básica,
o ensino superior
e o profissional

Formação – A meta adicional que
aparece no documento prevê o modelo articulado de formação de professores e servi-

dores. Uma das estratégias é a criação de um
Centro de Estudos Avançados para o aprimoramento de docentes em parceria com univer-
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