
   Na manhã de hoje, dia 01 de outubro de 2021, na cidade de Itapiranga,

no Estado de Santa Catarina, o Comando Ambiental da Brigada Militar,

juntamente com a Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina, participou

do lançamento da  “Operação Piracema”. A operação, que iniciou hoje

acontecerá até 31 de janeiro de 2022. Neste período ocorre o defeso -

Piracema em que, algumas espécies de peixes, iniciam a jornada migratória

para a reprodução.

  A “Operação Piracema” garante a continuidade da vida aquática.

Prestigiaram o evento: o Comandante-Geral da Polícia Militar de Santa

Catarina, Coronel PM Dionei Tonet; o Comandante do Comando de Polícia

Ambiental da PMSC, Coronel Paulo Sérgio Souza; o Comandante da 9º Região

de Polícia Militar de Fronteira, Tenente-coronel Alfredo Von Knoblauch; o

Capitão de corveta Marcos Balbino Costa Ribeir, representando a Capitania

dos Portos de Santa Catarina; Oficiais e Praças da Brigada Militar e da

Polícia Militar de Santa Catarina; Bombeiros Militares e representantes de

Órgãos Ambientais; o Comandante do 3° Batalhão Ambiental da Brigada

Militar, Major Laudemir da Rosa Gomes -  representando o Comando Ambiental

da Brigada Militar; Oficiais e Praças da Brigada Militar e da Polícia

Militar de Santa Catarina; Bombeiros Militares e representantes de Órgãos

Ambientais.



   Na região da Bacia Hidrográfica do Uruguai, no município de

Uruguaiana, RS, também ocorreu o Lançamento da Operação Piracema 2021.

   A Operação tem como objetivo de intensificar a fiscalização ambiental

da pesca através do patrulhamento embarcado e motorizado, com ações de

barreira e abordagens a acampamentos às margens do rio Uruguai e seus

afluentes. O período de defeso da Bacia Hidrográfica do Uruguai foi

instituído pela Instrução Normativa IBAMA nº 193/2008, no intuito de

proteger a fauna aquática durante a piracema de diversas espécies que

utilizam o período para iniciar a jornada migratória para a reprodução,

quando a pesca fica proibida em diversos locais e com determinados

petrechos, conforme a Instrução Normativa.

    A formatura ocorreu no Iate Clube Tamandaré, às margens do rio

Uruguai, onde o Comando Ambiental foi representado pelo Major Clademir

Machado Flores, Comandante do 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar,

e contou com a presença do Secretário Municipal de Meio Ambiente de

Uruguaiana, Maicon Garcia Goulart; o Comandante da Delegacia Fluvial do

Uruguaiana da Marinha do Brasil, Capitão de Corveta Edson Freire Ribeir;

o Chefe da Unidade Técnica do IBAMA de Uruguaiana, Sinval Ledur Kist;

dentre outras autoridades locais.

    Durante esse período fica proibido o uso de redes de pesca,

carretilha e molinete, embarcação motorizada, sendo permitido o uso de

embarcações não motorizadas, de linha de mão, caniço simples, linha e

anzol, e da captura e transporte de até 5 kg de peixes, devendo ser

observado o tamanho mínimo de cada exemplar.




