
 
 
     Boletim do 
 

O que é o Projeto Peixes, 
Pessoas e Água? 

 
 

O Projeto é uma parceria entre varias instituições brasileiras e canadenses qu
sustentabilidade da pesca e das comunidades pesqueiras do alto-médio São Fra

capacitação, visitas técnicas e seminários.   Visa trocar experiências entre canad
conhecimento das comunidades, instituições e pesquisadores para desenvolve

 
• Capacitar comunidades pesqueiras para a co-gestão da pesca 
• Desenvolver os conhecimentos e práticas necessárias para assegurar estoq
• Apoiar meios de vida sustentáveis nas comunidades pesqueira, desenvolven
 geração de renda 
• Apoiar o desenvolvimento de políticas públicas participativas de gestão sust
• Criar oportunidades para mulheres e os/as jovens das comunidades pesque
• Promover conscientização pública a respeito da pesca e do meio ambiente 

 
Os parceiros gestores do projeto são: 

 
Federação de Pescadores Artesanais de Minas Gerais (FEP

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

 
O projeto conta com a parceria de: 

 
Colônias de pesca de Três Marias, Pirapora, Ibiaí e Buri

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

Capitania Fluvial dos Portos, CEMIG, IEF, IBAMA, Polícia Militar de MG, PUC M
outras instituições. 

 
 

 
Notícias da pesca 

 
 

A Colônia de Ibiaí e a Secretaria da Educação de Ibiaí conseguiram financiame
para o projeto Pescando Letras para a alfabetização de pescadores durante o per
 
A Federação e as Colônias de Pesca estão trabalhando para fazer o rec
profissionais artesanais embarcados junto à SEAP, com prazo até dezembro de 2

Mais informações: 
 Colônia de Três Marias:  (38) 3754.3232      Colônia de 
 Colônia de Ibiaí: (38)  3746.1122      Colônia de 
 WFT:  (38) 3563.3074 ou sarah@worldfish.org     FEPESCA-

www.worldfish.org 
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Buritizeiro: (38) 3742.2511   
Pirapora: (38) 3741.7809  
MG: (38) 3754.5114 
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Atividades do Projeto Peixes, Pessoas e Água 
 

 
Rede de cooperação—Redução de impactos no Alto/Médio São Francisco 

Esta rede, formada no Fórum de Redução de Impactos na Bacia do Alto/Médio Rio São Francisco, teve a sua segunda 
reunião no dia 18 de novembro em Três Marias.  Na ocasião, resultados de pesquisas sobre bactérias e virus em peixes, 
e metais pesados na água e sedimentos foram apresentados e debatidos.  A próxima reunião está agendada para o dia 

14 de dezembro no SINE Três Marias (ao lado da Prefeitura) e estará aberta ao público. 
Mais informações:  (38) 3754-5432 (Sec. Municipal de Meio Ambiente—Três Marias) 

 
 

 

                                
           Reunião da Rede de Cooperação                     Equipe da Maquete do Córrego Barreiro Grande 
                             

 
 

Educação Ambiental 
Baseado no Levantamento de março de 2005 dos programas de educação ambiental já existentes na região, o Projeto 

está desenvolvendo atividades de educação ambiental.  Em outubro e novembro, um Curso de Extensão para 30 
educadores dos seis municípios da área do Projeto foi oferecido pela equipe do Laboratório de Educação Ambiental da 

UFSCar. 
 

De setembro até novembro 2005, um especialista canadense na construção de maquetes de bacia esteve em Três 
Marias, onde trabalhou com parceiros locais do projeto e voluntários de Três Marias e Beira Rio (São Gonçalo do Abaeté)
para construir uma maquete da bacia hidrográfica do Córrego Barreiro Grande.  Esta ferramenta de educação ambiental 
é interativa e móvel, podendo ser utilizada tanto na sala de aula como para a comunidade.  A  maquete será levada para 

outras comunidades da região entre os dias 2 e 6 de dezembro. 
                               

 
 

Grupo de Trabalho da Pesca 
O Grupo de Trabalho da Pesca da Bacia do Rio São Francisco em Minas Gerais (GTPesca)  foi criado na última oficina 
do Projeto Rumo a Co-gestão da Pesca no Vale do Rio São Francisco, que aconteceu entre os dias 23-25 de novembro 
de 2005 no SINDIFLU de Pirapora, MG. O Regimento do GTPesca foi redigido pelo grupo, que incluiu representantes 
as Colônias de Pescadores do região, IEF, PMMG, IBAMA, UFSCar, Unimontes, IARA e WFT. GTPesca, que terá sua

primeira assembléia em Janeiro de 2006, tem como objetivos: apreciar, opinar e elaborar propostas que representem os 
interesses da classe pesqueira, contribuir para a proteção dos recursos naturais e para a gestão participativa dos 

recursos pesqueiros e propor critérios e estratégias para subsidiar a formulação de políticas públicas de interesse dos 
pescadores profissionais artesanais.


