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5. Parceria com pescadores associados e cooperados

As colônias de pescadores Z- 13, Jequiá da Praia e Z- 18, de Traipu,
são exemplos da parceria.
Elas são beneficiadas com a instalação do Programa Alagoas Mais
Peixe, fomentando a cadeia produtiva e gerando mais renda à comu-
nidade responsável.

Rua Oseias Tenório, 1281,
Gruta, 57052-765 - Maceió-Alagoas.

Fones: (82) 3315.4275/3315.4268
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Ações
1.Alagoas Mais Peixe

Cachoeira - Teotônio Vilela

Pé Leve - Limoeiro De Anadia

Palmeira Alta - Penedo

Morro Verde - Penedo

Santo Antônio - Boca Da Mata

São João - Anadia

Santa Clotilde 1- Rio Largo

Santa Clotilde (2) - Rio Largo

Lagoa Cumprida - São Brás

Gulandim - Teotônio Vilela

Riachão - Junqueiro

Lagoa Do Retiro - Junqueiro

Boa Cica -igreja Nova

Pisci - Penedo

Bom Sucesso - Coruripe

Jequiá - Jequiá Da Praia

Traipu - Traipu

Jundiá - Jundiá

2. Produção de alevinos no núcleo de piscicultura de Rio Largo

Desenvolvimento de tecnologia,
parceria com a Universidade
Federal de Alagoas - na capacita-
ção de estudantes, além do incen-
tivo na produção, para beneficiar
comunidades com o povoamento
de peixes.

3. Ostra de Alagoas

Com a depuradora de ostras, em
Coruripe, a legalização do molus-
co alagoano terá certificado e
agregará valor ao produto final,
além de assegurar segurança
alimentar aos consumidores.

4. Módulos de piscicultura no Canal do Sertão

Integrar a irrigação que servirá de
experimento na produção intensi-
va de pescado nos perímetros
produtivos do Canal do Sertão.

Incentivo à aquicultura - Produção de pescado, gerando emprego e
renda para aproximadamente 400 famílias. Já foram entregues 700
tanques rede, aproximadamente 250 toneladas de ração, meio
milhão de alevinos, oxímetros, kits de análise de água, ferramentas,
freezers, barcos, além de capacitação, assistência técnica específica
e apoio à comercialização. O que gerou 325 toneladas de peixe para
venda/consumo e R$ 1 milhão e 625 mil, aumentando a geração de
emprego e renda, melhorando assim, a vida dos trabalhadores
envolvidos.

Os módulos implantados já atingem cerca de 20 municípios do
Estado:


