
Neste começo de ano, nos últimos meses de financiamento canadense do 
Projeto Peixes, Pessoas e Água, podemos refletir sobre o que o Projeto alcançou 
nos últimos 4 anos.  

Raimundo Marques, Presidente da Federação dos Pescadores Artesanais de 
Minas Gerais, destaca o apoio dos parceiros do Projeto na revisão do decreto 
(Decreto 43854) da Lei Estadual da Pesca o que fez que tal decreto pudesse 
melhor atender a categoria pesqueira.  Também lembra que o Projeto ajudou a 
“somar forças na questão da mortandade de peixes no Rio, o que não estava no 
planejamento e o Projeto abraçou junto conosco.” Além disso, o Sr. Raimundo 
comenta que o Projeto “trouxe bastante conhecimento para a categoria, para as 
pessoas melhor entenderem seus direitos e deveres. Foi um ganho de 
aprendizado e valorização da categoria.”

Embora o financiamento da Agência Canadense de Desenvolvimento 
Internacional encerre em março de 2007, os parceiros e a equipe técnica ainda 
buscam apoio para continuar e fortalecer as iniciativas do Projeto que 
promovam gestão compartilhada da pesca, desenvolvimento econômico local 
em comunidades pesqueiras, melhorias das condições ambientais na bacia do 
Rio São Francisco, conscientização pública sobre pesca e meio ambiente, e 
maiores oportunidades para mulheres e jovens de comunidades pesqueiras.
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Notícias da Pesca 
Federação dos Pescadores Artesanais de Minas Gerais

O Presidente da Federação, Raimundo Marques, informa que a 
Colônia Z-02 de Januária está sob intervenção da Federação por 
motivos de denúncias contra os gestores da Colônia. Representantes 
da Federação viajaram para Januária nos dias 18 e 19 de janeiro e as 
providências legais cabíveis estão sendo tomadas.

Colônia Z-21 de Buritizeiro
A Colônia de Buritizeiro sediou a Feira Pescarte no dia 8 de dezembro, 
com seis barracas vendendo produtos do Cerrado e do Rio São 
Francisco, incluíndo peixe defumado de Três Marias - São Gonçalo do 
Abaeté e Ibiaí, produtos caseiros do cerrado feitos por membros do 
Graal Buritizeiro, bijouteria de São Gonçalo do Abaeté, artesanato de 
Barra do Guaicuí e Três Marias e muito mais.  Também ocorreram 
apresentações culturais, incluindo o Bumba Meu Boi de Ibiaí e música 
ao vivo.

Segundo Geraldo dos Reis, Presidente da Colônia de Buritizeiro, o 
evento lucrou cerca de mil e duzentos reais para os expositores e foi 
um sucesso, mesmo com bastante chuva.  Agradece aos parceiros do 
Projeto PPA pelo apoio ao grupo de desenvolvimento econômico 
comunitário de Buritizeiro e comenta ainda que o aprendizado deste 
evento vai servir no planejamento da próxima Feira Pescarte em 2007 
na época sem chuva!  

Colônia Z-20 de Ibiaí
Ainda há muitos pescadores coloniados que não receberam seguro-
desemprego neste periodo de defeso da pesca, que começou em 
novembro. Os dirigentes das Colônias de Buritizeiro e Ibiaí pedem 
mais agilidade nos trâmites burocráticos por parte do Ministério do 
Trabalho.

Foi encaminhado pelas colônias de Pirapora, Buritizeiro e Ibiaí, com 
apoio de parceiros do Projeto Peixes, Pessoas e Água, um projeto para 
infraestrutura de estocagem e beneficiamento do pescado para o 
IDENE - o Instituto para o Desenvolvimento do Norte e Nordeste de 
Minas Gerais, uma agência vinculada ao governo do Estado que 
recebe financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento.  
As Colônias aguardam notícias no começo de 2007. 

Colônia Z-01 de Pirapora
No dia 11 de outubro de 2006, estiveram presentes no município de 
Pirapora, o Ministro Altemir Gregolin, da Secretaria Especial da 
Aquicultura e Pesca - SEAP, junto com o Diretor Regional da SEAP de 
Minas Gerais, o Sr. Wagner Benevides e o seu Coordenador Marcelo 
de Figueiredo Torres, que foram recepcionados pelo Presidente da 
Franave, o Sr. Lúcio Barreto, o Presidente da Colônia de Pirapora, o Sr. 
Pedro Melo dos Santos e da Colônia de Buritizeiro, o Sr. Geraldo dos 
Reis Costa.  Foi realizada uma reunião solene para a entrega das novas 
carteiras da pesca profissional artesanal aos pescadores(as) 
profissionais destes municípios.  Foi uma grande satisfação aos 
pescadores conhecerem pessoalmente ao Sr. Altemir Gregolin, 
sabendo que existem pessoas interessadas no assunto da pesca no 
Brasil.  

 -- Thaís Lopes, Colônia de Pescadores Z-01de Pirapora

Reunião de Gestão do Projeto Peixes, Pessoas e Água
Representantes das instituições parceiras do Projeto vão se reunir no dia 5 de 
fevereiro para discutir e priorizar as atividades nos últimos meses do convênio 
Canadá - Brasil . Serão criadas estratégias para a continuidade de iniciativas 
bem-sucedidas. Para outras informações, por favor contatar Alison - 
alison@worldfish.org ou (31) 9952-3474.

Reunião da Rede de Cooperação sobre Mortandade de Peixes no 
Rio São Francisco

A Rede, criada em setembro de 2005 em resposta à mortandade de surubins 
ocorrida no rio São Francisco, retomará em fevereiro as reuniões mensais de 
representantes de governo e órgãos ambientais, Colônias e Federação de 
Pescadores Profissionais, indústria e universidades. Serão discutidos 
encaminhamentos do II Fórum de Cooperação, Monitoramento Ambiental e 
Morte de Surubins, que foi realizado nos dias 29 e 30 de novembro em Três 
Marias. O encontro acontecerá no Centro de Convenções da SEMEC de Três 
Marias no final de fevereiro.

Para saber informações sobre o evento ou pedir uma cópia do CD que reúne as 
apresentações do Fórum, entre em contato com a Secretaria de Meio Ambiente 
de Três Marias, semeia.pmtm@yahoo.com.br ou (38) 3754-5432. 

Grupo de Trabalho da Pesca
Dando continuidade às atividades de capacitação em co-manejo da pesca 
iniciadas em 2004 com oficinas de liderança e o I Fórum da Pesca em Três 
Marias o GT Pesca, foi criado no final de 2005 por representantes de 
pescadores artesenais, órgãos ambientais, universidades e ONGs. O Grupo se 
reúne bi-mensalmente para discutir questões ligadas à fiscalização e gestão da 
pesca no Rio São Francisco em Minas Gerais.  
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Perfil:  Capitão Arley Ferreira 
 
Arley Ferreira, além de capitão da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), participa do 
Projeto Peixes Pessoas e Água junto com representantes da Polícia Militar de Três Marias, 
Pirapora e Montes Claros. Nos quatro anos do Projeto, ele participou de vários seminários e 
encontros com objetivos de melhorar as relações entre policiais e pescadores, além de uma 
visita técnica ao Canadá e uma visita de policiais canadenses ao Brasil com intuito de 
conhecer e divulgar experiências canadenses em policiamento comunitário. 

O capitão explica que, na maioria das vezes, o pescador vê os policiais como repressores e a 
polícia vê os pescadores como degradadores do meio ambiente que devem ser punidos. Ele 
procura, então, “conscientizar o policial da necessidade de dar tratamento humanitário aos 
pescadores durante a fiscalização e de intensificar a orientação/educação a fim de evitar 
abusos e arbitrariedades, culturalmente presentes nessa relação”. Todo ano são promovidos 
três encontros com os fiscalizadores do meio ambiente da PMMG, momento em que 
Capitão Arley passa a eles informações sobre ética, cidadania e direitos humanos. Como 
professor da Academia da Polícia Militar, ele tem oportunidade de transmitir essas noções 
aos novos policiais, “na esperança de que as informações repassadas contribuam não só no 
âmbito do PPA, mas em todo o estado”, esclarece. 

Outro desafio da PMMG, no que diz respeito à pesca, é tornar realidade o “policiamento 
comunitário de pesca”. Este policiamento, incluído no decreto que regulamenta a pesca em 
Minas Gerais, ainda precisa ser colocado em prática, com a integração entre fiscalização e pescador. 

Sobre os resultados de seus esforços e as ações do Projeto, o capitão ainda vê muito trabalho pela frente: “O PPA é um 
esforço de mudança cultural, por isso temos que ter paciência e perseverança na implementação de ações. O futuro 
nos dirá se o esforço foi válido”.  

Em 2007, o Capitão Arley deixa o serviço ativo na Polícia Militar para entrar nas reservas. O Projeto Peixes, Pessoas e 
Água deseja muito sucesso e felicidade para o Capitão Arley!
 

-- Lívia Aguiar, Centro de Transposição de Peixes, UFMG

        

Mais informações: 
http://www.worldfish.org

Atividades Recentes

  

Repórter comunitário, 
pescador profissional 
e presidente do GT 

Pesca, Seu Zé de Nós 
(José Vieira da Silva) 

de Ibiaí entrevista 
Cap. Arley em Belo 

Horizonte
Agosto de 2006

Visita técnica ao Canadá 
em Saneamento Ambiental

Em setembro e outubro de 2006, com apoio 
do SAAE - Pirapora e da Prefeitura 
Municipal de Pirapora, o técnico químico do 
SAAE -  Pirapora Emerson Alves passou um 
mês no Canadá, conhecendo experiências 
canadenses nas áreas de tratamento de água e 
esgoto, educação ambiental e gestão 
integrada de saneamento ambiental. Alguns 
dos assuntos mais interessantes da visita 
técnica, segundo Emerson, foram “os 
modelos inovadores de educação ambiental, 
o uso de áreas alagadas para tratar esgoto e as 
tecnologías de tratamento de esgoto.” 
Emerson comenta ainda que vai trazer 
aprendizado da viagem para seu trabalho no 
SAAE Pirapora na área de técnicas de 
tratamento de esgoto, otimizando a ETE do 
hospital de Pirapora e no trabalho conjunto 
com comunidades para fortalecer educação 
ambiental.

Seminário Redes Solidárias
na Cadeia Produtiva da Pesca 

O Seminário foi organizado pelo Projeto Peixes, Pessoas e Água e 
a SOLTEC, núcleo ligado à Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. O evento teve a participação da Unimontes, IEF, Colônias 
de Pescadores, WFT, ICAD - Pirapora, Graal - Buritizeiro e 13 
empreendimentos das comunidades pesqueiras do Alto-Médio 
São Francisco e do município de Macaé no Rio de Janeiro. Teve 
objetivo levantar e compartilhar desafíos e experiências bem-
sucedidas de pequenos empreendimentos das duas regiões para 
fortalecer redes regionais de desenvolvimento econômico local.  
Segundo Andrea de Narciso, professora de Antropologia e 
Sociologia da Unimontes “Acredito que o objetivo do seminário 
foi atingido e que a troca de saberes e a pluralidade de pessoas 
fizeram desse encontro o início de uma viagem.”
 
Esta troca entre comunidades pesqueiras e instituições apoiadoras 
continuará em março de 2007 em Macaé RJ, com financiamento 
especial de um fundo da CIDA (Agência Canadense de 
Desenvolvimento Internacional) voltado à replicação e 
disseminação de experiências de projetos bem-sucedidos.

FEPESCA - MG (38) 3754-5114
federacao@progressnet.com.br

WFT (31) 9952-3474
sarah@worldfish.org

Expediente
Projeto Peixes, Pessoas e Água

Coordenação e colaboração:
Alison Macnaughton, Barbara Johnsen, 

 Sarah Bryce, Thaís Madeira, 
Yogi Carolsfeld, WFT 

Ana Thé, WFT-Unimontes
Emerson Alves e Tiago Severino - SAAE Pirapora

Geraldo dos Reis, Colônia de Buritizeiro
Josemar Alves Durães, Colônia de Ibiaí
Maria Inês Rauter Mancuso, UFSCar

Livia Aguiar e Lorena Galdino, Centro de 
Transposição de Peixes, UFMG 

Raimundo Marques, FEPESCA - MG
Thaís Lopes, Colônia de Pirapora

Jornalista responsável:
Mary Lúcia Oliveira Cândido 

Equipe SECOM  IEF
Registro MTB5011/MG

Distribuição:
Wesley de Souza, Matilde Mesquita e equipes SEMEC 

e SEMEIA - Prefeitura de Três Marias,
 FEPESCA-MG, Colônias, WFT e 

voluntários do Projeto

Agora disponível nos sites:
http://www.worldfish.org

http://www.sfrancisco.bio.br

Artesãs e membros de grupos 
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