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Sejam bem-vindos à primeira edição do boletim 
do projeto Peixes, Pessoas e Água! 

  

 
 

O objetivo desta publicação é facilitar o contato entre
as instituições parceiras do projeto.  Portanto, pedimos
a colaboração de cada um de vocês:  quando estiver
envolvido na organização de uma atividade do projeto
(ou outra atividade de interesse dos nossos parceiros),
favor nos mandar com antecipação a notícia.  Não
esqueça de mandar um resumo curto da atividade
depois!  A nossa informação de contato encontra-se
abaixo.   

Boa leitura, e bom trabalho! 
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Visita técnica:  Desenvolvimento econômico e 
turismo sustentável:  a experiência de  

Santo André 

 
“Com o objetivo de conhecer a experiência bem
sucedida na área de turismo e desenvolvimento
econômico, um grupo de pessoas de Três Marias, São
Gonçalo do Abaeté e Ibiaí, patrocinado e organizado
pelo Projeto Peixes, Pessoas e Água, esteve no mês
de junho deste ano, na cidade de Santo André (SP) 
... 
O grupo fez um relatório e uma apresentação da visita
e está elaborando um Plano de Ação para implantar na
nossa região as práticas de sucesso daquela cidade
nas áreas de turismo e desenvolvimento econômico.” 
 
por Elias de Assis Oliveira,  
Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo,
Prefeitura de Três Marias 
Jornal O Sertanejo, 31 de julho de 2005 
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Mais atividades recentes 
 

 

 
Curso em manejo comunitário de recursos naturais 

 Belo Horizonte, 5 - 9 de setembro de 2005 
Mauro Ruffino do ProVárzea, IBAMA na Amazônia trabalhou com representantes do IBAMA, do IEF e das colônias da
pesca durante uma semana para aprimorar os seus conhecimentos em co-gestão da pesca. 
 

Iniciativas de educação ambiental 
agosto-setembro de 2005 

Cathy Carolsfeld trabalha com programas de educação ambiental em escolas da cidade de Victoria, Canadá.  Ela veio
para o Brasil em março de 2004 para fazer um diagnóstico (junto com a Bárbara Johnsen, educadora ambiental de Três
Marias) dos programas de educação ambiental já existentes na região; neste relatório também fez recomendações para
próximos passos no desenvolvimento de programas de educação ambiental com enfoque especial nas ligações entre
comunidade, rio e pesca. Nesta nova visita, ela deu continuidade a este trabalho, apoiando os parceiros na
implementação de programas pilotos de educação ambiental. 
 

Projeto Rumos:  Pesquisas por alunos de biologia e sociologia da UFSCar 
agosto de 2005 

Com metas de melhor entender o conhecimento dos pescadores do Rio São Francisco sobre o ambiente e a pesca, e
também a forma de organização destes e as relações com órgãos fiscalizadores ambientais, quatro alunos da UFSCar
entrevistaram pessoas das comunidades pesqueiras de Três Marias, Beira Rio, Pirapora, Buritizeiro, Barra do Guaicuí e
Ibiaí e representantes locais de IEF, IBAMA, Prefeituras Municipais e Polícia Militar.  Também, os entrevistados foram
convidados a avaliar, de forma qualitativa, o desenvolvimento do projeto. 
 

Projeto Rumos:  Oficina de liderança e interlocução,  
Pirapora, 19-22 de julho de 2005 

Representantes das colônias de pesca da região participaram em uma oficina facilitada por Marcelo Apel do IARA
(Instituto Amazônico de Manejo Sustentável dos Recursos Ambientais), onde discutiram organização e liderança nas
colônias e aprenderam como atuar mais efetivamente na busca dos seus direitos frente aos orgãos governamentais.
Durante o evento, participaram numa mesa redonda sobre as funções de cada instituição a Policia Militar de MG, SAAE
Pirapora, e a Capitania Fluvial dos Portos.  
 

Oficinas de capacitação de facilitadores em desenvolvimento comunitário e gênero, 
Ibiaí, 2-3 de julho de 2005 

Representantes de colônias de pesca e prefeituras participaram de uma capacitação para facilitar processos de
desenvolvimento comunitário e entender questões de gênero.  Participaram na oficina representantes das prefeituras
municipais de Pirapora, Buritizeiro, Várzea da Palma (BG), Ibiaí, Três Marias, e São Gonçalo do Abaeté, e das colônias
de pesca de Buritizeiro e Ibiaí.   
 

Oficinas de  desenvolvimento comunitário e gênero, 
Beira Rio (São Gonçalo do Abaeté), 8-10 de julho 

Ibiaí, 16-17 de julho de 2005 
Participaram representantes das colônias de pesca, das comunidades e das prefeituras de toda a região do projeto PPA
em dois dias de oficina para discutir os papéis de mulheres e homens nas suas comunidades e para planejar projetos
pilotos de desenvolvimento comunitário.  As oficinas foram organizadas por Thaís Madeira (UFSCar) e Erika de Castro
(World Fisheries Trust). Os participantes e organizadores do evento agradecem o pessoal das escolas Antônio Olinto
(Beira Rio) e João Cardoso (Ibiaí) pela ótima recepção! 
 

Apresentação sobre co-gestão da pesca, 
Conferência da Sociedade Internacional de Conservação da Biodiversidade, 

Brasília, 15 -19 de julho de 2005 
Dra. Ana Paula Glinfskoi Thé (UFSCar) participou da Conferência, apresentando as principais lições aprendidas através
do Projeto PPA sobre oportunidades e desafios à gestão participativa da pesca profissional.  
 

Pesquisas em gênero e raça por alunas da UFSCar 
julho de 2005 

Três alunas de graduação e mestrado do departamento de sociologia da UFSCar entrevistaram pescadores/as e as 
suas famílias para aprender sobre temas de gênero e raça.  Elas pretendem devolver os resultados da sua pesquisa 

nas colônias de pesca e comunidades pesqueiras a partir de Janeiro de 2006. 
 

 
 
 


