
ITAMAR LUIZ DA SILVA 

 

Itamar Luiz da Silva é natural de Morada Nova de Minas, do Distrito de Frei 

Orlando (Junco), filho de Eli Luiz e Ana Maria. 

 

Seu pai é pescador profissional aposentado e todos os seus filhos seguiram 

sua profissão. Porém, Itamar foi o único dos filhos que decidiu firmar raízes no 

distrito, se dedicando à pesca profissional no lugar onde nasceu e foi criado, 

sendo um apaixonado pela sua terra natal. Itamar casou-se com Luciene, 

também moradora de Frei Orlando, e tiveram duas filhas. 

 

Ao longo do tempo, a pesca profissional foi ficando cada vez mais difícil de 

garantir o sustento da família. Embora seu pai dissesse para procurar outro 

labor, pois a pescaria era só para quem não tinha estudos e estava velho, 

Itamar acabou se deparando com uma situação de não saber o que fazer e não 

queria sair do lugar onde vivia. 

 

Certo dia foi visitar a piscicultura de um amigo e ficou bastante interessado, 

cheio de entusiasmo e expectativas. Então, com o total apoio de sua esposa, 

iniciou-se no ramo da piscicultura em 2012, com apenas três tanques e mil e 

quinhentos alevinos, pois não tinha muito conhecimento nem grandes 

condições financeiras. Ainda em 2012, fez um empréstimo no banco e investiu 

em mais oito tanques rede. Porém, no mesmo ano, no dia 12 de outubro de 

2012, uma tempestade jogou todos os seus tanques para fora da represa, 

matando todos os peixes.  

 

O desespero se abateu sobre Itamar, pois, havia investido tudo o que tinha, e 

não era muito, nesse novo empreendimento. Sendo assim, voltou para o ramo 

da pescaria, conseguindo, com muito esforço, juntar recursos para começar 

novamente na piscicultura, criando alevinos. Depois, começou a vender seu 

próprio peixe, que era beneficiado em sua casa mesmo, pela esposa.  

 

O fato de não ser registrado lhe rendeu alguns aborrecimentos. E depois que 

teve seu peixe apreendido pela fiscalização, decidiu iniciar o processo e a 

construção do seu frigorífico. Assim, com muito esforço, no dia 30 de julho de 

2018, foi certificado, podendo trabalhar com tranquilidade e dignidade.   

 

Depois de sete anos de muita luta e muito trabalho, hoje Itamar possui 47 

funcionários, distribuídos entre a piscicultura e o frigorífico, podendo contribuir 

para o progresso de sua comunidade. E como forma de gratidão a Deus por ter 

lhe proporcionado tantas conquistas no lugar em que nasceu, escolheu viver e 

constituir sua família, Itamar está sempre pronto para colaborar e investir em 

melhorias no Distrito de Frei Orlando. 

 


