
Agenda do Projeto Peixes, Pessoas e Água Notícias da Pesca

Colônia de Ibiaí
Os membros da Colônia informam que 
surubins grandes continuam morrendo 
e aparecendo com mais freqüência este 
ano, desde o começo das chuvas.  A 
Colônia aguarda resposta definitiva do 
Ministério Público sobre as medidas a 
serem adotadas para solução do 
problema.
Pela terceira vez  desde 1999, e a pedido 
da Colônia de Ibiaí, o município sediou 
a realização do Curso para Pilotar 
Embarcações oferecido pela Marinha. 
O evento contou com a participação de 
47 pessoas de Ibiaí e outras cidades.
Segundo os organizadores é necessário 
lembrar que os interessados em 
participar dos cursos deverão ter 
completado a 4ª Série do Ensino 
Fundamental. Foi solicitado pela 
Colônia que seja preparado um curso 
específico para os pescadores que não 
concluíram o Ensino Fundamental. 

Colônia de Buritizeiro
Os dirigentes da Colônia informam que 
os processos de seguro-desemprego 
dos membros da colônia já estão em 
t r a m i t a ç ã o.  A  C o l ô n i a  e s t á  
implementando as ações para o 
desenvolvimento econômico local e 
valorização da cultura ribeirinha. Como 
resultado deste trabalho, será realizada a 
Feira Pescarte. O evento acontecerá nos 
dias 8 e 9 de dezembro na Praça dos 
Pescadores, em Buritizeiro, a partir das 
19 horas. Participe!

Colônia de Três Marias
Os membros da Colônia aguardam 
notícias sobre a  prorrogação dos 
protocolos das carteiras de pescador 
profissional além do prazo já 
estabelecido que foi até o dia 30 de 
novembro.

Federação dos Pescadores 
Artesanais de Minas Gerais

A Federação está empenhada na 
execução das atividades do Projeto e 
participa ativamente da Rede de 
Cooperação e do GT Pesca.
 

II Fórum da Rede de Cooperação Assembléia  do GTPesca 
Nos próximos dias 6 e 7 de dezembro, em 
Buritizeiro, será realizada a Assembléia do 
Grupo de Trabalho da Pesca - GTPesca.  O 
encontro será realizado com a finalidade de 
buscar maneiras para o gerenciamento da pesca 
de maneira sustentável no rio São Francisco.  
Os participantes terão oportunidade para 
discutir, planejar e avaliar a continuidade do 
Grupo.  Estarão participando do evento: a 
Federação de Pescadores Artesanais de Minas 
Gerais, as Colônias de Pescadores, o IEF, o 
IBAMA, a SEAP, a Polícia Militar, as 
Universidades e as ONGs.

Colônia de Buritizeiro (38) 3742-2511 ou 
Ana Thé (38) 9124-0444 

Redes Solidárias 
na Cadeia Produtiva da Pesca

Durante os dias 8, 9 e 10 de dezembro, será 
realizado em Pirapora o Seminário sobre  
Estratégias de Desenvolvimento Econômico 
Comunitário para grupos da comunidade e 
instituições parceiras do Projeto Peixes, Pessoas 
e Água - PPA.  O evento é realizado pelo PPA e 
pela SOLTEC, núcleo afiliado à Universidade 

I Fórum Microrregional da Mulher Federal do Rio de Janeiro, que apoia 
cooperativas da pesca.

O seminário tem a finalidade de promover a 
articulação entre as instituições, compartilhar e 
sistematizar experiências para construção de 
estratégias de desenvolvimento econômico 
comunitário, através de aprimoramento das 
capacidades produtivas locais e estímulo à 
execução de atividades que possam criar 
alternativas econômicas para o fortalecimento 
das comunidades de forma participativa e 
solidária.
 José Andrade (38) 3741-9779 ou (38) 9132-3956

O II Fórum de Cooperação, Monitoramento Ambiental 
e Morte de Surubins foi realizado nos dias 29 e 30 
de novembro, em Três Marias, com os objetivos 
de revisar e avaliar os trabalhos realizados pela 
Rede de Cooperação, criada em setembro de  
2005, em resposta à mortandade de surubins 
ocorrida no rio São Francisco.

Além de revisar e avaliar os trabalhos 
desenvolvidos, o Fórum teve a finalidade de 
criar estratégias para monitoramento ambiental, 
buscar soluções para os danos ambientais e 
discutir as pesquisas e os projetos em 
andamento e propor a implementação de ações 
futuras com intuito de assegurar transparência, 
participação e ação contínua para a solução dos 
problemas. 

Sec. de Meio Ambiente-Três Marias (38) 3754-5432 
semeia.pmtm@yahoo.com.br ou FEAM aliceb@feam.br

“Políticas Públicas para as Mulheres: um 
compromisso de todos os dias” foi o tema do 
Fórum realizado nos dias 1 e 2 de dezembro em 
Três Marias. O evento contou com a exposição 
de produtos artesanais criados por mulheres, 
além da mostra fotográfica do trabalho feito 
pelas pescadoras. No segundo dia, teve a 
presença da Delegada da Mulher da Comarca de 
Patos de Minas, Ágda Bueno, que falou sobre o 
tema: “Enfrentamento da Violência Contra 
Mulheres”,  a socióloga Thais Madeira que 
discorreu sobre a “Mulher e o Trabalho no Alto 
Médio Rio São Francisco” e a Enfermeira 
Heloísa Ribeiro que palestrou sobre “1º de 
dezembro: Aids e Racismo. O Brasil tem que 
viver sem preconceito.” O evento foi encerrado 
com os trabalhos em grupo e a plenária para  
elaboração final da Carta de Três Marias. Este 
documento será enviado para todos os órgãos 
públicos dos oito Municípios do Lago de Três 
Marias, para as cidades circunvizinhas e será 
base de discussão na Conferência Municipal da 
Mulher, marcada para março de 2007 pela Rede 
de Cooperação de Mulheres e Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher/Três Marias.
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Mais informações: 
http://www.worldfish.orgFEPESCA - MG (38) 3754-5114 WFT (31) 9952-3474

federacao@progressnet.com.br sarah@worldfish.org
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A equipe do Projeto Peixes,  
Pessoas e Água deseja Boas 

Festas para todos
os amigos do Projeto!

Jovens ribeirinhos trocando 
experiências com jovens de um 
programa ecoprofissionalizate 

canadense
junho de 2006

Mulheres dos grupos de 
desenvolvimento econômico de 
Ibiaí e Três Marias aprendendo 

desossar peixes para agregar 
valor ao pescado 

setembro de 2006

Atividades recentes

  

Jovens do Rio São Francisco viajam para o Canadá
Quatro representantes, sorteados entre todos os jovens colaboradores do Projeto, participaram do Fórum 
Mundial da Juventude na cidade de Vancouver junto com mais de 400 jovens do mundo inteiro.  O Fórum 
visou compartilhar experiências e incluir a voz dos jovens no Fórum Urbano Mundial, evento da Agência 
Habitat da Organização das Nações Unidas (ONU).  O grupo brasileiro também visitou projetos 
canadenses sobre recuperação ambiental, desenvolvimento comunitário e projetos protagonizados por 
jovens.  

Relata Débora Antunes, de Pirapora: “Eu vou repassar para os meus colegas as informações e um 
pouco do conhecimento que eu adquiri no Canadá. Estou com uma idéia na cabeça que é lutarmos por 
um Conselho de Juventude na cidade. Esse Conselho seria o nosso porta-voz para participação na 
comunidade”.  Gislâne Leite, do Beira Rio em São Gonçalo do Abaeté, comenta que vai compartilhar 
“novas experiências e conhecimentos sobre outras culturas” com a sua comunidade.  Daiana da Silva, 
também do Beira Rio, comenta: “Conheci projetos de vários grupos do Canadá e outros paises que 
podem servir para serem desenvolvidos nas comunidades do Rio São Francisco”. Danielle Ferreira, da 
Barra do Guaicuí, no município de Várzea da Palma, lembra que percebeu “muitas semelhanças entre 
os problemas que temos com os nossos rios e os problemas que outras pessoas, outros paises têm com 
os rios”.  Ela afirma que aprendeu que “não precisa ficar esperando por outras pessoas, porque nós 
mesmos podemos fazer”.

Desenvolvimento Econômico Comunitário
Grupos formados em oficinas de Desenvolvimento Comunitário promovidas pelo Projeto Peixes, 
Pessoas e Água em julho de 2005, estão ativamente buscando possibilidades de agregar valor ao 
pescado e gerar renda alternativa para as comunidades ribeirinhas de Três Marias/Beira Rio, Buritizeiro, 
Barra do Guaicuí e Ibiaí.  Estes projetos contam com o apoio das Colônias e outros parceiros do 
Projeto Peixes, Pessoas e Água e incluem: Grupo Artesanal do Peixe Defumado - Tres Marias/Beira 
Rio, Lançamento da Feira Pescarte - Buritizeiro, Feira Livre de Domingo - Barra do Guaicui, Projeto 
Corvina - Ibiai

Além de aumentar a renda familiar de moradores das comunidades ribeirinhas, estes projetos podem 
trazer muitos outros benefícios para a comunidade, tais como valorizar a cultura local, oferecer 
alimentos saudáveis e de boa qualidade para a comunidade local e atrair turistas.  Todos estes grupos 
procuram apoio para continuar a desenvolver estas ações e ter novas iniciativas em outras áreas.

Mais informações:  Colônia de Ibiaí (38) 3746-1122, Colônia de Buritizeiro (38) 3742-2511, 
Thaís Madeira (31) 9952-3474 ou José Andrade  (38) 3741-9779/(38) 9132-3956

Pescarte - Feira de Arte, Cultura e Produtos do Pescador e da Pescadora do Alto-Médio São Francisco
Será realizada nos dia 8 e 9 de dezembro a Feira Pescarte. O evento é uma iniciativa do Grupo de 
Desenvolvimento Comunitário e da Colônia de Buritizeiro.  Durante a Feira os visitantes poderão 
encontrar produtos regionais como comidas típicas e artesanato, além de representações artísticas e 
culturais da região.  

O que é o Projeto Peixes, Pessoas e Água?

http://www.worldfish.org
http://www.worldfish.org
http://www.sfrancisco.bio.br



