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“JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 

Campus de Rio Claro 

 

 

Carta de Agradecimento e Recomendação 

 

Rio Claro, 02 de Dezembro de 2015 

À Rio Doce Piscicultura 

Ilmo sr. Thiago Ciacco Gregório 

 

Por meio desta gostaríamos de expressar nossos agradecimentos à Rio Doce Piscicultura, em 

especial ao Dr. Thiago Ciacco Gregório pela colaboração com o desenvolvimento do projeto “Avaliação 

in situ da biogeodisponibilidade de metais em área de mineração usando as técnicas de peixes 

transplantados e DGT” através da disponibilização de indivíduos juvenis de Tilápia Gift (Oreochromis 

niloticus). Reiteramos a saúde e qualidade dos indivíduos cedidos pela piscicultura e afirmamos a 

excelência da mesma na criação e manutenção de diferentes espécies de peixes.  

Desta forma, a Rio Doce piscicultura colabora de forma substancial para o desenvolvimento do 

projeto de mestrado do aluno Carlos Eduardo Eismann sob orientação do Prof. Dr. Amauri Antonio 

Menegario e retifica sua contribuição para o desenvolvimento científico e tecnológico nacional. Sendo 

assim, comprometemo-nos em divulgar a referida piscicultura em todos os trabalhos resultantes da 

utilização dos referidos animais. 

Atenciosamente, 

                   
 Prof. Dr. Amauri Antonio Menegario                                                 Carlos Eduardo Eismann 

               Professor Orientador                                                                    Mestrando 



À Rio Doce Piscicultura

Ilmo Sr.

Thiago Ciacco Gregório

Venho por meio desta, agradecer a “Rio Doce Piscicultura” pela contribuição que esta 

empresa vem prestando, pelo segundo ano consecutivo, ao convênio número 

1100.0067969.11.4 da REPLAN/Petrobrás - UNESP, denominado “Estudo das condições 

físicas, químicas, biológicas e taxicológicas da refinaria REPLAN e do Rio Atibaia, montante e 

jusante, considerando-se a prevenção de danos ambientais”, através da doação de juvenis de 

Tilápia do Nilo ( Oreochromis niloticus ) sadios, derivados de um plantel de qualidade 

biológica. Estes espécimes vem sendo utilizados para o desenvolvimento do referido projeto, 

junto ao grupo de pesquisa do laboratório de Mutagênese Ambiental, pertencente ao 

departamento de Biologia do Instituto de Biociências da Unesp de Rio Claro/SP.

Como já firmado anteriormente, em 2012, comprometemos-nos a divulgar a referida 

piscicultura em todos os trabalhos resultantes dos ensaios realizados com os peixes cedidos. 

Esta parceria reforça esta empresa como empresa idônea e parceira da Ciência e Tecnologia.

Atenciosamente

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

“JÚLIO DE MESQUITA FILHO”
Campus de Rio Claro

Rio Claro, 14 de Janeiro de 2013
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Profa. Dra. Maria Aparecida Marin Morales - Instituto de Biociências / Departamento de Biologia 
Avenida 24-A nº 1515 - CEP 13506-900 – Rio Claro/SP - Brasil 
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Rio Claro, 30 de maio de 2013. 

Carta de Agradecimento e Recomendação 

Ao Sr. Thiago Ciacco Gregorio, 

Proprietário da “Rio Doce Piscicultura”, 

 

Venho, por meio desta, agradecer à “Rio Doce Piscicultura” pela colaboração na terceira fase 

do projeto intitulado “Estudo das condições físicas, químicas, biológicas e toxicológicas da refinaria 

REPLAN e do rio Atibaia, montante e jusante, considerando-se a prevenção de danos ambientais” - 

Convênio número 1100.0067969.11.4, REPLAN/Petrobrás – UNESP. Este projeto vem sendo 

realizado pelo grupo de pesquisa do Laboratório de Mutagênese Ambiental, pertencente ao 

Departamento de Biologia do Instituto de Biociências da UNESP de Rio Claro/SP, e a doação de 

juvenis de Oreochromis niloticus (Tilápia do Nilo), sadios e derivados de um plantel de excelente 

qualidade é de vital importância para o desenvolvimento do referido projeto. 

Como já firmado anteriormente, em 2012, comprometemo-nos em divulgar a referida 

piscicultura em todos os trabalhos resultantes dos ensaios realizados com os peixes cedidos. Esta 

parceria reforça esta empresa como empresa idônea e parceira da Ciência e Tecnologia. 

Atenciosamente, 

 

____________________________________ 

Profa. Dra. Maria Aparecida Marin Morales 



 

Profa. Dra. Maria Aparecida Marin Morales - Instituto de Biociências / Departamento de Biologia 
Avenida 24-A nº 1515 - CEP 13506-900 – Rio Claro/SP - Brasil 

Tel 19 3526-4143 – Tel-fax 19 3526-4136 - http://www.rc.unesp.br 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 

Campus de Rio Claro 
unesp 

 

Rio Claro, 06 de agosto de 2013. 

Carta de Agradecimento e Recomendação 

Ao Sr. Thiago Ciacco Gregorio, 

Proprietário da “Rio Doce Piscicultura”, 

 

Venho, por meio desta, agradecer à “Rio Doce Piscicultura” pela colaboração no projeto 

intitulado “Estudo das condições físicas, químicas, biológicas e toxicológicas da refinaria REPLAN 

e do rio Atibaia, montante e jusante, considerando-se a prevenção de danos ambientais” - Convênio 

número 1100.0067969.11.4, REPLAN/Petrobrás – UNESP, firmado a um ano em conjunto, bem 

como do projeto de pós-doutorado intitulado “Avaliação da citotoxicidade, genotoxicidade, 

mutagenicidade e estrogenicidade de recursos hídricos envolvidos com atividades de refino do 

petróleo”, projetos estes que vêm sendo realizados pelo grupo de pesquisa do Laboratório de 

Mutagênese Ambiental, pertencente ao Departamento de Biologia do Instituto de Biociências da 

UNESP de Rio Claro/SP.  

Gostaríamos de ressaltar a importância da parceira firmada entre nosso laboratório e esta 

empresa de piscicultura, uma vez que a doação de juvenis de Tilápia do Nilo (Oreochromis 

niloticus), sadios e derivados de um plantel de qualidade biológica, é de suma importância para o 

desenvolvimento de nossos projetos que visam avaliar a qualidade das águas de rios de nossa 

região. 

Atenciosamente, 

 

____________________________________ 

Profa. Dra. Maria Aparecida Marin Morales 



 

Profa. Dra. Maria Aparecida Marin Morales - Instituto de Biociências / Departamento de Biologia 

Avenida 24-A nº 1515 - CEP 13506-900 – Rio Claro/SP - Brasil 

Tel 19 3526-4143 – Tel-fax 19 3526-4136 - http://www.rc.unesp.br 

UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA 

“JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 

Campus de Rio Claro 

unesp 
 

Rio Claro, de setembro de 2013. 

Carta de Agradecimento e Recomendação 

Ao Sr. Thiago Ciacco Gregorio, 

Proprietário da “Rio Doce Piscicultura”, 

 

Venho, por meio desta, agradecer à “Rio Doce Piscicultura” pela contribuição na realização 

do projeto intitulado “Estudo das condições físicas, químicas, biológicas e toxicológicas da refinaria 

REPLAN e do rio Atibaia, montante e jusante, considerando-se a prevenção de danos ambientais” - 

Convênio número 1100.0067969.11.4, REPLAN/Petrobrás – UNESP, bem como do projeto de pós-

doutorado intitulado “Avaliação da citotoxicidade, genotoxicidade, mutagenicidade e 

estrogenicidade de recursos hídricos envolvidos com atividades de refino do petróleo”. Estes 

projetos vêm sendo realizados pelo grupo de pesquisa do Laboratório de Mutagênese Ambiental, 

pertencente ao Departamento de Biologia do Instituto de Biociências da UNESP de Rio Claro/SP, 

no qual esta parceria já se estende por mais de um ano.  

A parceria firmada entre nosso laboratório e esta piscicultura é de suma importância, uma vez 

que a doação de juvenis de Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), sadios e de uma excelente 

qualidade biológica, é imprescindível para a realização de nossos projetos, pois a qualidade dos 

espécimes garante confiabilidade aos nossos resultados. 

Atenciosamente, 

 

____________________________________ 

Profa. Dra. Maria Aparecida Marin Morales 



 

 

Departamento de Morfologia - Instituto de Biociências de Botucatu – UNESP 

Distrito de Rubião Júnior, s/n  CEP 18618-000  Botucatu - São Paulo - Brasil 

Tel /Fax 14 3811 6264  - morfologia@ibb.unesp.br 

 

 

 

  

 

CARTA DE AGRADECIMENTO E RECOMENDAÇÃO 

 

 

Botucatu, 17 de Julho de 2014 

 

 

À Rio Doce Piscicultura 

Ilmo Sr. 

Thiago Ciacco Gregório 

 

Pela presente venho agradecer a RIO DOCE PISCICULTURA pela enorme contribuição que 

esta empresa prestou, através da doação de exemplares macho de carpa comum (Cyprinus 

carpio), saudáveis e provenientes de um plantel de alta qualidade biológica; para os projetos 

intitulados: “Transplante de espermatogônias tronco em peixes teleósteos, utilizando como 

modelo experimental a carpa comum (Cyprinus carpio)” e “Nicho espermatogônial em 

Cyprinus carpio e papel do AMH na espermatogênese” processos CNPq 482946/2012-1; 3-

2012/150068 e FAPESP 2012/00423-6, sendo desenvolvidos pelo doutorando Angel Andrés 

Arias Vigoya, e o mestrando Marcos Antonio de Oliveira respetivamente, no programa de 

Pós-graduação em Aquicultura do Centro de Aquicultura da Universidade Estadual Paulista – 

CAUNESP, Jaboticabal, São Paulo. 

Ressaltamos a importância da parceria estabelecida entre nosso laboratório, a UNESP e a Rio 

Doce Piscicultura, e comprometemos-nos a difundir o nome da empresa em todos os trabalhos 

resultantes dos ensaios realizados com os peixes cedidos, e também em todo os eventos 

científicos da área.  

Esta parceria reforça e recomenda a RIO DOCE PISCICULTURA como empresa idônea e 

parceira da Ciência e Tecnologia. 

 

Atenciosamente,  

 

 

____________________   ______________________   ___________________    

Prof. Dr. Rafael Henrique Nóbrega       Angel Andrés Arias Vigoya                     Marcos Antonio de Oliveira 

Professor Assistente                               Doutorando                                              Mestrando 

Orientador 



 

Profa. Dra. Maria Aparecida Marin Morales - Instituto de Biociências / Departamento de Biologia 

Avenida 24-A nº 1515 - CEP 13506-900 – Rio Claro/SP - Brasil 

Tel 19 3526-4143 – Tel-fax 19 3526-4136 - http://www.rc.unesp.br 

UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA 

“JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 

Campus de Rio Claro 

unesp 
 

Rio Claro, 26 de maio de 2014. 

Carta de Agradecimento e Recomendação 

Ao Sr. Thiago Ciacco Gregorio, 

Proprietário da “Rio Doce Piscicultura”, 

 

Venho, por meio desta, agradecer à “Rio Doce Piscicultura” e a seu proprietário Thiago 

Gregório pela inestimável contribuição na realização do projeto intitulado “Estudo das condições 

físicas, químicas, biológicas e toxicológicas da refinaria REPLAN e do rio Atibaia, montante e 

jusante, considerando-se a prevenção de danos ambientais” - Convênio número 1100.0067969.11.4, 

REPLAN/Petrobrás – UNESP, bem como do projeto de pós-doutorado intitulado “Avaliação da 

citotoxicidade, genotoxicidade, mutagenicidade e estrogenicidade de recursos hídricos envolvidos 

com atividades de refino do petróleo”. Estes projetos vêm sendo realizados pelo grupo de pesquisa 

do Laboratório de Mutagênese Ambiental, pertencente ao Departamento de Biologia do Instituto de 

Biociências da UNESP de Rio Claro/SP, esta parceria está ativa a mais de um ano e vem rendendo 

várias publicações.  

Esta parceria é de extrema importância, uma vez que a adoção de espécimens juvenis de 

Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), que possuem excelente qualidade biológica, é 

imprescindível para a realização de nossos projetos, pois a saúde e qualidade destes organismos 

garantem confiabilidade aos nossos resultados. 

Atenciosamente, 

 

____________________________________ 

Profa. Dra. Maria Aparecida Marin Morales 



UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 
Centro de Aquicultura da Unesp - CAUNESP 

Centro de Aquicultura da Unesp 
Via de Acesso Prof. Paulo Donato Castellane, s/n  CEP 14884-900  Jaboticabal  SP  Brasil 

Tel 55 16 3203-2110 Fax 55 16 3203-2268 
caunesp@caunesp.unesp.br        www.caunesp.unesp.br 

 

 

Carta de Agradecimento e Recomendação 

 

 

 

Prezado Sr.Thiago Ciacco Gregório 

Rio Doce Piscicultura 

São João da Boa Vista, SP 

 

 Gostaria de agradecer a Rio Doce Piscicultura, em especial ao Sr. Thiago 

Gregório pelo fornecimento de juvenis de pacus (Piaractus mesopotamicus) 

que são utilizados no projeto de doutorado titulado “Avaliação da expressão 

gênica e imunidade de pacu (Piaractus mesopotamicus) vacinados 

contra Aeromonas hydrophila”, realizado por Thais Heloisa Vaz Farias, 

doutoranda do Centro de Aquicultura da Unesp-Caunesp, Jaboticabal/SP, sob 

orientação da Dra° Fabiana Pilarski, pesquisadora do Laboratório de Patologia 

de Organismos Aquáticos do Caunesp. 

 Esta parceria está sendo fundamental para o avanço e desenvolvimento 

dos estudos de prevenção de doenças de peixes nativos realizados por nosso 

grupo de pesquisa de sanidade de organismos aquáticos, consequentemente 

colaborando para o progresso e sustentabilidade da aquicultura.  

 Colocamo-nos à disposição para as análises parasitológicas e 

microbiológicas com emissão de atestado ictiosanitário, assim assegurando 

sanidade e qualidade do plantel da Rio Doce Piscicultura. 

 

 Jaboticabal, 22 de setembro de 2014 
 

 

mailto:caunesp@caunesp.unesp.br
http://www.caunesp.unesp.br/
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