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Notícias da pesca

Conferência Estadual de 
Pesca e Aqüicultura

Ibirité, 9-10 de fevereiro

Promovida pela Secretaria Especial de Aqüicultura 
e Pesca (SEAP-MG) em parceria com o Projeto 
Peixes, Pessoas e Água e outras entidades. A 
Conferência teve representação das Colônias de 
Pescadores do Estado de Minas Gerais.  Houve 
discussão entorno dos seguintes temas: produtos 
de valor agregado e estratégias de marketing, 
políticas publicas, meio ambiente e fiscalização e 
aqüicultura.

Colônia de Buritizeiro
A colônia informa que foram feitos 50 projetos 
PRONAF–C, via Banco do Brasil e Banco Nordeste, 
no período de 29 de agosto de 2005 a 31 de 
dezembro de 2005.  Atendemos a categoria, onde 
todos se encontram com muita satisfação. 

Colônia de Ibiaí
Durante o período do defeso da pesca, cerca de 25 
pescadores estão participando no curso de 
alfabetização Pescando Letras em Ibiaí.  Este 
programa, financiado pelo Ministério da Educação, 
foi trazido para Ibiaí pela Colônia de Pescadores, 
em parceria com a Secretaria Municipal de 
Educação.

Colônia de Pirapora
A diretoria da colônia parabeniza todos os 
pescadores e pescadoras pela conquista do 
PRONAF e a todas as mulheres na conquista dos 
projetos alcançados.  Desejamos a todos um bom 
retorno na atividade da pesca no ano de 2006. 

Colônia de Três Marias
Aconteceu no dia 12 de fevereiro, no Três Marias 
Tênis Clube, uma Assembléia Extraordinária, onde 
teve a presença de 400 associados para 
apresentação da prestação de contas. Chapas 
podem ser registradas na colônia no prazo de 30 
dias, a partir do dia 12 de Fevereiro,  para  eleição 
no dia 07 de maio de 2006.
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“Toda a equipe PPA deseja um 
ano de felicidade aos parceiros, 
amigos e seus familiares.  Que o 

Ano 2006 renove e fortaleça 
laços de cooperação rumo à 

equidade e melhoria de vida para 
todas as pessoas.” 

 

 
Jovens desenvolvem projetos 
ambientais nos seus bairros 

 

 
Jovens voluntárias do Beira Rio 

(São Gonçalo do Abaeté) 
explicam impactos ambientais 

nos afluentes do Rio São 
Francisco para jovens de Pirapora 

 

 Mais informações:  www.worldfish.org  
Colônia de Buritizeiro:  (38) 3742.2511        FEPESCA-MG: (38) 3754.5114  
Colônia de Três Marias:  (38) 3754.3232         federacao@progressnet.com.br  
Colônia de Ibiaí: (38)  3746.1122          WFT:  (38) 3563.3074  
Colônia de Pirapora: (38) 3741.7809       sarah@worldfish.org 

 

Atividades recentes

Rede de Cooperação e Monitoramento: Redução de impactos ambientais
 na Bacia do Alto/Médio São Francisco

Esta rede, formada durante o Fórum de Redução de Impactos na Bacia do Alto/Médio Rio 
São Francisco, teve reuniões nos dias 14 de dezembro e 30-31 de janeiro.  Cada reunião 
contou com a participação de mais de 50 representantes do poder público, das colônias de 
pescadores, da sociedade civil, da indústria e das instituições acadêmicas.

Encaminhamentos da última reunião incluem a criação de grupos de trabalho que se 
reunirão para preparar propostas que serão levadas à plenária. A próxima reunião geral 
acontecerá no dia 10 de março em Três Marias e será aberta ao público.

Todas as pesquisas e apresentações discutidas nas reuniões da Rede estão disponíveis no 
site www.tresmarias-mg.com.br e na Sala Verde, biblioteca ambiental da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Três Marias.
Mais informações:  (38) 3754-5432 ou semeia.pmtm@redelago.com.br

Projetos ambientais com jovens 

No início de outubro, jovens das cidades onde o PPA atua, participaram de oficinas de 
mapeamento das comunidades onde moram.  As oficinas foram desenvolvidas por Susan 
Kurbis e Erika de Castro (WFT) para que os jovens possam criar e implementar seus 
próprios projetos de intervenção social, tendo como temas centrais o recursos naturais, o 
pescador e o Rio São Francisco e seus afluentes.

Até agora, mais de 80 jovens de Pirapora (Projeto Agente Jovem) e das comunidades de 
Barra do Guaicui e Ibiai deram início a projetos ambientais, com acompanhamento do 
estagiário colombiano-canadense Camilo Cortes e o educador brasileiro José de Andrade.  
Os objetivos dos projetos são de sensibilizar a comunidade em geral e particularmente os 
jovens sobre o tema ambiental e também contribuir na formação social dos jovens.

Grupo de Trabalho da Pesca da Bacia do Rio São Francisco 
em Minas Gerais (GT Pesca)

Este grupo foi criado na última oficina do projeto Rumos à Co-gestão no Vale do Rio São 
Francisco e inclui representantes das Colônias de Pescadores do Vale do São Francisco, 
IEF, PMMG, IBAMA, UFSCar, Unimontes, IARA e WFT.  Está sendo preparada e organizada 
a primeira assembléia depois da realização do GT e logo será anunciada a data.
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