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RESUMO

A agricultura familiar essa denominação esta relacionada ao tipo de atividade realizada pelas pessoas que a compõem.  Apesar de ser geralmente pequenos produtores, essas

pessoas tem conseguido produzir vários produtores para seu consumo e também para comercialização, muitos têm sua única forma de renda.  Uma alternativa para produtores

que tem água em sua propriedade é a piscicultura. A produção de peixe pode ser uma alternativa de renda para os produtores rurais que vivem da agricultura familiar, neste

sentido projeto teve o objetivo promover a capacitação produtores rurais que vivem da agricultura familiar e disseminar de conceitos e informações relacionados a valorização

cultural e a melhoria da qualidade de vida de suas famílias através da ao acesso as políticas públicas, gestão administrativa nas organizações, à gestão empreendedora, a

legislação ambiental, à comercialização, organização social, acesso ao credito e beneficiamento do pescado para agregação de valor. Como metodologias para realização dos

objetivos foram conduzidas as seguintes atividades: levantamento dos produtores rurais cadastrados no sindicato dos trabalhadores rurais que trabalham com piscicultura;

levantamento dos produtores rurais que tem interesse em trabalhar  com piscicultura. Após o cadastramento foi realizado entrevista com as pessoas como subsidio para

planejamento do minicurso e palestra e cartilha explicativa como conseguir chegar aos bancos e órgãos. Os encontros com os produtores rurais acontecem na sede do sindicato

rural nas sextas-feiras aonde eles vem para participar da comercialização dos produtos produzidos. Nas comunidades rurais os encontros geralmente são aos sábados no

período do almoço ou no final da tarde. O trabalho apresenta apenas resultados parcias.
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