Ata da reunião realizada no dia vinte e dois de outubro de dois mil e dez.
O evento foi na sede da APA GUAPIMIRIM, localizada na BR quatrocentos
e noventa e três, Município de GUAPIMIRIM R.J, a reunião teve o objetivo
de discutir assuntos ligado ao caranguejo uça, a reunião foi dividida em
três pontos: primeiro ponto, proibição da coleta na andada do caranguejo
uça nos meses de janeiro e fevereiro , a Juliana (icmbio),precisava de algo
que marcasse o inicio e o termino da proibição para termos norte, Alaildo
Malafaia(pescador),disse que podíamos utilizar as fases da lua, que teve o
apoio de todos ficando da seguinte forma. proibir no último dia de lua
cheia e lua nova e os dois dias de quarto seqüente, o motivo dessa
escolha, é, que este fenômeno acontece sempre nas mudanças de luas
cheia e nova, para luas de quarto. Ponto seguinte: controle da espécie e
liberação da “redinha” com fiscalização de cotas das mesmas, a
quantidade dessas redes foi decidido em conjunto depois de várias
conversas com catadores de caranguejo explicou Adherbal , e chegou a
um número de duzentas redes por catador, com isto todos os laços
colocados serão recolhidos sem prejuízo ao ECO SISTEMA, portanto a
fiscalização passaria a ter maior controle sobre
os caranguejos
pequenos.o ultimo ponto: período de defeso, que o período retroaja a
anos anteriores, tendo inicio no dia quinze de setembro e término em dez
de dezembro de cada ano, podendo incluir o tempo de paralisação dos
meses de janeiro e fevereiro. estas são as linhas gerais para um possível
entendimento,eu Adherbal Rabello junior fecho ata da reunião.
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