
VAGNER DE OLIVEIRA COSTA 

(Medalha Mérito Moradense em reconhecimento pelos serviços prestados 

em prol do desenvolvimento da cadeia produtiva da Piscicultura no 

município) 

Vagner hoje é proprietário da empresa JVW Serralheria. Começou o ofício de 

serralheiro com seu pai, que trabalhava na Codevasf e resolveu montar uma 

serralheria construindo sua primeira máquina de solda caseira, feita de bateria 

de carro.  

Sempre muito interessado, Vagner ia observando e aprendendo com seu pai e 

começou a buscar aperfeiçoamento, iniciando com a construção de portões e 

grades, e, aos poucos, foi adquirindo equipamentos e máquinas. Nesse 

período era servidor público municipal, e conciliava o serviço na Prefeitura com 

os serviços na oficina depois do horário de expediente e nos finais de semana.  

Com o inicio da atividade da piscicultura no município, Vagner começou a ser 

procurado pelos piscicultores e produtores, e os atendia com pequenos 

serviços, de acordo com as demandas. Devido ao pouco tempo disponível, 

sempre atendia depois do seu horário de serviço e nos finais de semana.  Até 

que um dia um piscicultor, José Eustáquio de Souza Ribeiro, que na época era 

Secretário de Administração da Prefeitura, lhe procurou para construir uma 

balsa. Como Vagner não tinha disponibilidade de tempo, foi incentivado por 

José Eustáquio a tirar uma licença sem vencimento para fazer um teste. Foi 

então que Vagner criou coragem e resolver alçar um vôo mais alto, em busca 

de melhores condições financeiras, acreditando na sua força de vontade e 

coragem para trabalhar.  

A partir desse primeiro trabalho, foram surgindo outros, e mais outros, e assim 

foi adquirindo conhecimento, trocando ideias com outros piscicultores, 

buscando aprimorar seu ofício. Com o aumento da demanda, foi adquirindo 

máquinas e equipamentos, buscando oferecer à cadeia produtiva da 

piscicultura um manejo mais rápido, fácil e humano. E hoje consegue atender 

toda a cadeia produtiva da tillápia, desde piscicultores, produtores, fábrica de 

ração, graxarias, frigoríficos, tanto na área de aço carbono quanto inox, com 

manutenção e construção de tanques, galpões, balsas e todo tipo de manejo. 

 


