
Agenda do mês

1º Encontro da Mulher – Cidadania e Igualdade:  14 de agosto
Mulheres representantes das cooperativas, associações e grupos comunitários voltados ao 
desenvolvimento econômico e comunitário (DEC) e parceiros institucionais se encontrarão para 
discutir temas referentes à mulher e para planejar o 1° Fórum Regional da Mulher, que acontecerá em 
novembro de 2006.  Este encontro terá participação de representantes da Prefeitura Municipal de 
Santo  André-SP e da SOLTEC, um núcleo afiliado à UFRJ que apoia cooperativas da pesca no Rio de 
Janeiro. 
Mais informações:  Thaís ou John, Escritório do Projeto Peixes, Pessoas e Água-WFT (38) 3754-4197

Reunião da Rede de Cooperação e Monitoramento para Redução de 
Impactos Ambientais na Bacia do Alto-Médio São Francisco: 29 de agosto

A Rede, que surgiu da mortandade de surubins no Rio São Francisco em 2005, tem reuniões mensais 
que são abertas ao público.  O objetivo da Rede é compartilhar pesquisas e acompanhar ações para 
reduzir impactos e melhorar a qualidade do Rio São Francisco para benefício de todos os moradores 
da região.  A próxima reunião acontecerá no dia 29, com apresentação de resultados e debate a partir 
das 14:00 horas no Centro de Convenções da SEMEC (antigo Tênis Clube) de Três Marias.  
Todos são bem-vindos!  

Todas as pesquisas discutidas nas reuniões da Rede estão disponíveis no site  
www.tresmarias-mg.com.br e na Secretaria de Meio Ambiente (SEMEIA) de Tres Marias.  
Mais informações:  SEMEIA, (38) 3754-5432 ou semeia.pmtm@yahoo.com.br.

Grupo de Trabalho da Pesca (GT Pesca):  30 e 31 de agosto
O GT Pesca se reune para tratar assuntos relevantes para a pesca professional, rumo à gestao 
compartilhada da pesca.  A próxima reunião trata sobre fiscalização e participação comunitária.  
Convidados incluem representantes de todas as colônias da bacia do Rio São Francisco em Minas 
Gerais, a Federação dos Pescadores  Artesanais de Minas Gerais, o IEF, o IBAMA, a SEAP e a Polícia 
Militar de Minas Gerais. 
Mais informações: Josemar, colônia de Ibiaí, (38) 3746-1131 ou Ana Thé (38 ) 9124-0444

O que é o Projeto Peixes, Pessoas e Água? 

O Projeto é uma parceria entre instituições brasileiras e canadenses que trabalham para melhorar a 
sustentabilidade da pesca e a qualidade de vida das comunidades pesqueiras do Alto-Médio São 
Francisco, através de oficinas de capacitação, visitas técnicas e seminários.   Visa trocar experiências 
entre canadenses e brasileiros e incorporar conhecimento das comunidades, instituições e 
pesquisadores para desenvolver ações nos seguintes eixos:

• Capacitar comunidades pesqueiras para a co-gestão da pesca
• Desenvolver os conhecimentos e práticas necessárias para assegurar estoques pesqueiros 

saudáveis
• Apoiar geração de renda nas comunidades pesqueiras
• Apoiar o desenvolvimento de políticas públicas participativas de gestão sustentável da pesca
• Criar oportunidades para mulheres e jovens das comunidades pesqueiras
• Promover conscientização pública a respeito da pesca e do meio ambiente

Os parceiros gestores do projeto são:
Federação de Pescadores Artesanais de Minas Gerais (FEPESCA-MG) 

World Fisheries Trust (WFT - ONG canadense)
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

O IEF e o IBAMA, já parceiros do Projeto, foram convidados a integrarem o grupo de parceiros 
gestores em 2006.

O projeto conta com a parceria de:
Colônias de Pescadores de Três Marias, Pirapora, Buritizeiro e Ibiaí 

Prefeituras de Três Marias, São Gonçalo do Abaeté, Pirapora, Buritizeiro, Várzea de Palma 
(Distrito Barra do Guaicuí) e Ibiaí 

CEMIG, Polícia Militar de MG, PUC MG, UFMG, SAAE Pirapora e outras instituições

Notícias da Pesca

Colônia de Buritizeiro
A Colônia avisa aos pescadores e 

demais parceiros que está 
buscando soluções para 

construção de sua sede.  Informa 
que está em andamento a 3º 

entrega do PRONAF-Investimento 
e conta com o apoio de todos os 

pescadores.

Colônia de Ibiaí
A Colônia participa ativamente do 

Grupo de Desenvolvimento 
Comunitário nos projetos que vêm 
sendo desenvolvidos juntos aos 

pescadores. A Colônia busca 
recursos para construção de uma 

sede própria e agradece a 
colaboração de todos os 

pescadores nas atividades da 
Colônia.

Colônia de Três Marias
A Colônia agradece a todos os 

pescadores que participaram da 
eleição da Diretoria realizada em 

7 de maio.  Valtim Quintino da 
Rocha foi reeleito como 

presidente da Colônia liderando a 
chapa única.  No dia 30 de julho, 

Valtim se afastou 
temporariamente por motivos de 
saúde e foi substituido por seu 

suplente, Miguel Ferreira de 
Andrade.  A diretoria atual é 

também composta pelos senhores 
Raimundo Marques (tesoureiro) e 

Davi dos Santos (secretário).

Notícias coletadas pela 
Federação de Pescadores 
Artesanais de Minas Gerais
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Mais informações:
www.worldfish.org

Colônia de Buritizeiro: (38) 3742-2511 FEPESCA-MG (38) 3754-5114 
Colônia de Ibiaí:  (38) 3746-1131 federacao@progressnet.com.br
Colônia de Pirapora:  (38) 3741-7809 WFT:  (31) 9952-3474
Colônia de Três Marias:  (38) 3754-3232 sarah@worldfish.org

Atividades recentes
 

Oficinas de Qualidade de Água
O Laboratório de Biogeoquimica Ambiental da UFSCar, junto com a comunidade de Três Marias e 
São Gonçalo do Abaeté, promove uma pesquisa participativa para realizar um diagnóstico de 
contaminação ambiental por metais no rio São Francisco, na região de Três Marias.  Neste projeto, 
coordenado pelo Professor Antônio Mozeto e a aluna de mestrado Érida Silva, pequisadores e 
pescadores fizeram duas coletas conjuntamente.  Nas oficinas depois das coletas, foram 
apresentados e discutidos os resultados parciais da pesquisa com a comunidade pesqueira e 
interessados.  

Na terceira oficina, no mês de junho, foram apresentados e discutidos os resultados finais do 
diagnóstico realizado sobre a avaliação das concentrações de metais nas águas, sedimentos e 
peixes do rio São Francisco.  Os pesquisadores também explicaram sobre os estudos de 
indicadores de exposição à contaminação ambiental realizados em parceria com instituto de 
pesquisa canadense. 

Desenvolvimento Econômico Comunitário (DEC)
Desde 2005, grupos de pescadores, pescadoras e as suas famílias estão trabalhando em  
projetos de geração alternativa de renda,  tais como defumação de peixe e organização de feiras 
para vender produtos locais.  O acompanhamento oferecido para estes grupos inclui capacitação 
para sua organização, desenvolvimento de produtos e pesquisa de mercado.  A meta é formar 
grupos autônomos que geram renda de forma social e ambientalmente sustentáveis, com inclusão 
de mulheres e jovens.

Em abril de 2006, aconteceu um encontro para trocar experiências em estratégias de DEC, 
facilitado por Elena Rezende, da Prefeitura de Santo André (SP) e Andréia Cardoso, representante 
de uma comunidade da periferia de Santo André.  Nesta série de oficinas, com participação de 
representantes das Prefeituras da região e dos grupos comunitários, Elena e Andréia contaram as 
lições aprendidas em uma experiência de DEC no âmbito de outro projeto de cooperação Brasil-
Canadá:  o Projeto GEPAM--Gerenciamento Participativo de Áreas de Mananciais.  

Reuniões de Revisão e Planejamento
Em março e abril 2006, aconteceram três reuniões de revisão e planejamento do Projeto, em Três 
Marias e Belo Horizonte.  Resultados atuais e prioridades para encaminhamentos em cada eixo do 
projeto foram discutidos com os parceiros do projeto.  Este ano, um foco importante para os 
parceiros canadenses do projeto é a construção da confiabilidade para busca de melhorias 
ambientais, sociais e econômicas, através de manejo de conflitos e processos colaborativos com 
envolvimento da sociedade e do governo. A liderança dos parceiros brasileiros na realização das 
novas ações prioritárias, será fundamental para dar sustentabilidade aos resultados já atingidos 
pelo Projeto.  

Em junho, os parceiros gestores do projeto reuniram-se em Brasília com representantes da 
Agência Canadense de Desenvolvimento Internacional (CIDA) e da Agência Brasileira de 
Cooperação (ABC) para avaliarem a implementação do Projeto.  A avaliação feita nesta reunião 
confirmou que o Projeto está atingindo seus objetivos e que, com esforço e dedicação de todos os 
parceiros, pode-se esperar a continuidade dos resultados atingidos.  

Pesquisadoras da UFSCar 
fazendo coleta de água no 

Rio São Francisco

Grupo Artesanal do 
Peixe Defumado

Contribuíram  para este jornal:

Alison Macnaughton, WFT

Ana Paula Thé, UFSCar-WFT

Barbara Johnsen, WFT

Daiana da Silva, FEPESCA-MG

Érida Ferreira Araújo Silva, UFSCar

John Wojciechowski, WFT

Sarah Bryce, WFT

Thaís Madeira, UFSCar-WFT

Wesley Moreira de Souza, 

Prefeitura de Três Marias

 

 


