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1. ELABORAÇÃO E INÍCIO DO PROJETO 

 

Em julho de 2011 fomos convidados pelo ICE a participar de uma reunião onde seria apresentado o Programa 

PorAmérica ministrado pela senhora Wanda. Após a apresentação o ICE convidou algumas entidades 

presentes a apresentar um projeto para o programa. Quatro entidades toparam o desafio: APASIAN, AIPRO, 

CATAPAPEL e Associação de produtores de LEITE da região. O ICE disponibilizou uma empresa para nos dar 

suporte, o Instituto Meio da cidade de SP. 

Elaboramos um projeto de geração de renda para pessoas de baixa renda e o combate à pesca predatória, 

projeto este de criação de peixes em tanques redes. 

Com o apoio do ICE e do Instituto Meio começamos a elaboração do projeto de criação de peixes em tanques 

redes na represa do Jaguari, localizada em nosso município. Realizamos várias reuniões para elaboração do 

projeto que exigiu de todos uma atenção especial para elaborar cada item do projeto que não foi fácil ainda 

mais para nós da APASIAN que nunca tínhamos feito um projeto e não sabíamos por onde começar. Na 

época tínhamos 3 anos de fundação e muita vontade de participar do programa. Elaboramos a Linha de Base 

do projeto e em Outubro do mesmo ano fomos convidados pelo programa a participar de uma capacitação 

na cidade de Campinas-SP. Lá aprendemos várias coisas, entre elas como fazer o Marco Lógico do projeto, 

causa e consequências do problema, forças e fraquezas, etc.  

Depois apresentamos ao programa o projeto linha de base que foi aprovado e fomos convidados a 

apresentar o projeto nos moldes do programa. Vinha por aí mais um desafio, pois precisamos fazer várias 

pesquisas, já que além do que já havíamos escrito no projeto precisaríamos colocar valores e discriminar o 

projeto mais detalhadamente. Fomos visitar a CETESB para saber como conseguir a licença ambiental para 

aquicultura e também era preciso saber em quanto tempo conseguiríamos a licença para prevê-la no 

projeto. Nosso prazo era curto, tínhamos cerca 45 dias para apresenta-lo, pois só assim conseguiríamos 

participar com outras entidades selecionadas no Brasil. 

Em dezembro de 2011 apresentamos o projeto final ao programa que nos comunicou que o projeto passaria 

pela avaliação dos técnicos do programa e assim que fosse avaliado nos dariam uma resposta se fomos 

aprovados ou não. Cerca de um mês após o mesmo nos comunicou que o nosso projeto foi aprovado. No 

primeiro momento não acreditamos que tínhamos conseguido que um projeto feito por nós tinha sido 

aprovado, demorou para acordarmos e vermos que tudo aquilo era real e não um sonho. Convocamos todos 

os sócios para uma reunião extraordinária, pois aquele momentos era um momento importantíssimo para 

APASIAN e para nossa cidade, pois existe em nosso município outras entidades com tanta idoneidade como a 

APASIAN e nunca tinham conseguido trazer para nosso município um  projeto. Espalhamos pelos quatro 

cantos da cidade que nós tínhamos sido contemplados com uma verba do programa PorAmérica e iríamos 
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desenvolver um projeto de geração de renda no município para 11 pessoas de baixa renda, inscritas no 

projeto da APASIAN. 

Depois de alguns dias o programa nos convidou a participar de uma capacitação na Cidade de São Paulo, 

ministrada pela senhora Wanda que nos ensinou como deveríamos prestar contas do dinheiro que usaríamos 

no desenvolvimento do projeto e que de cada desembolso teríamos que gastar no mínimo 70% para 

prestarmos conta ao programa e pedirmos o próximo desembolso. Se caso não conseguíssemos gastar os 

70% não poderíamos entrar com o pedido do próximo desembolso ou precisaríamos solicitar junto ao 

programa com o pedido de realocação do recurso. 

Logo em seguida fomos comunicados que o primeiro desembolso estava previsto para junho 2012.  

Aprendemos com a elaboração do projeto que somos capazes de elaborarmos e desenvolvermos outros 

projetos para trazer o desenvolvimento do município e com isto podemos ajudar a criar mais empregos no 

local para que não ocorra a imigração dos munícipes em busca de emprego nas cidade vizinhas, contribuindo 

no aumento da renda per capta dos município e também com o aumento da renda familiar aumentando a 

auto estima do trabalhador.  

 

2. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS 

 

Com a elaboração do projeto percebemos que era preciso contratar um contador. Fizemos uma pesquisa de 

mercado em nosso município, mas não tivemos êxito, pois todos que consultamos não aceitaram tomar 

conta da documentação da associação, alegando ser muito burocrático tomar conta dos documentos de uma 

associação. Precisamos nos remeter para um contador na cidade de São Paulo que aceitou o serviço, mas a 

associação não disponibilizava do valor para pagar o contador. 

Mesmo assim contratamos nos primeiros meses e conseguimos arrecadar o valor para pagar a contadora 

com os sócios da APASIAN, mas conforme nosso projeto foi se desenvolvendo e todo mês fazemos as 

reuniões com os associados e prestamos contas das entradas e saídas da associação, eles viram que tinha 

dinheiro para desenvolver o projeto e não tinha dinheiro para nossas despesas e pararam de nos ajudar. Foi 

quando o coordenador do projeto decidiu doar a verba dos honorários da coordenação, que não era muito, 

para pagar a contadora num gesto de conscientização dos demais. Entramos com um documento junto ao 

programa pedindo que o valor do coordenador fosse remanejado para pagamentos contábeis e o mesmo nos 

concedeu o pedido e conseguimos com isto pagar pelo serviço com o valor destinado ao gestor cerca de 3 

meses pelo serviço contábeis. 
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3. CAPTAÇÃO DE RECURSOS  

 

LIVRO OURO 

Alguns meses após a contratação da Contadora a mesma nos comunicou que a APASIAN estava em dívida 

com a receita federal e precisaríamos quitar esta dívida o mais rápido possível. Convocamos uma reunião 

com os associados e decidimos que para arrecadarmos o valor necessário era preciso fazer um livro ouro e 

um dos sócios ficou responsável em percorrer a cidade com o mesmo no intuito de arrecadar uma 

contribuição de algumas pessoas do município para pagarmos essa dívida. Conseguimos que várias pessoas 

contribuíssem no livro ouro para o pagamento da divida entre elas vereadores, comerciantes, associados e 

outras organizações. 

 

CAMPANHA PEIXE OURO 

Em março de 2014 elaboramos a TR para contratarmos um técnico para prestar o serviço citado acima. 

Enviamos 4 cartas convite, recebemos 3 propostas que foram apresentadas à comissão de compras e que 

decidiu pela contratação da empresa Participe Sapiente, que foi contratada para realizar os trabalhos no mês 

de Abril. Esta capacitação tinha como objetivo realizar uma campanha de captação de recursos entre a 

população local. Fomos capacitados por cerca de 16 hs e tivemos um acompanhamento do técnico durante a 

elaboração da campanha. 

A APASIAN agora  tinha uma grande  meta a seguir  que era a elaboração de uma campanha  para captação 

de recurso. Nossa associação vem tendo muita dificuldade para manter as suas necessidades com gasto 

mensais como: conta de água e luz e contabilidade. No entanto, o grande foco desta campanha era para 

criarmos um caixa com um valor expressivo, pois estimamos que assim que o licenciamento ambiental for 

emitido teremos um prazo muito curto para implantarmos além dos 10 tanques redes descritos no projeto 

mais 40 e não temos a verba para adquiri-los. Se formos bem sucedidos com a campanha acreditamos que 

conseguiremos a compra dos 40 tanques, pois em um ano, estimamos arrecadar com a campanha cerca de 

60 mil Reais.  

Esperamos que a nossa expectativa venha ter o sucesso desejado e estamos confiantes e com muita 

determinação. Somos gratos a APASIAN de nos promover essa tarefa para que alcancemos esse objetivo. 

Tudo que nos foi ensinado fazemos com muito entusiasmo e sabemos que temos uma meta a cumprir. 

Com isso nós estamos ganhando mais experiência e também o reconhecimento das pessoas que estão junto 

com a gente e sabem da nossa luta que é grande demais. Unidos venceremos todas as barreiras e vamos 

realizar uma grande campanha e ganharemos muita experiência e sabedoria para prosseguir nossa 
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caminhada. Cada um nós, participantes da campanha, tem que realizar o seu trabalho bem feito para que 

tudo que está programado seja bem feito e a APASIAN consiga cumprir a sua meta. Para o lançamento da 

campanha elaboramos um folder, fizemos divulgação na mídia, elaboramos um convite para convidar os 

participantes e também contamos com o apoio da técnica Regina Wrasse para a elaboração da campanha, a 

mesma que nos capacitou no tema captação de recursos, que por sinal é eficiente em captação de recursos. 

E tivemos o apoio da entidade acompanhante ICE; com certeza foi mais um aprendizado para APASIAN.. 

Com o aprendizado desta campanha poderemos ensinar outras entidades do município a elaborar e executar 

trabalho de captação de recursos. 

Para conseguirmos todo material necessário para o lançamento da campanha precisamos  buscar parceria 

com outras pessoas, pois não sabíamos como elaborar a arte para fazer o folder e o convite. Conseguimos a 

parceria com a senhora Priscila da Prompt Vídeo e Design localizado na cidade de São Paulo, e já contávamos 

com o apoio da nossa entidade acompanhante e da senhora Regina Wrasse.  

Em nosso primeiro contato com a Senhora Priscila em Agosto de 2014 mencionamos sobre nosso objetivo 

para o lançamento da campanha e a mesma nos informou que poderia nos ajudar a elaborar tudo que 

estivesse ao seu alcance sobre a divulgação da campanha e nos pediu para escrevermos um pouco sobre 

nossa entidade e os projetos que desenvolvemos e enviássemos para ela analisar e assim conseguiria 

desenvolver o material para divulgação. 

Assim que o material de divulgação ficou pronto fizemos uma reunião em nossa sede para apresentarmos o 

material de divulgação da campanha para nossos associados que foi aprovado por todos, mas ainda faltava 

decidirmos se serviríamos um pequeno coquetel para os convidados no dia do lançamento da campanha. 

Não tínhamos verba para fazer grandes coisas e foi aí que surgiu a ideia de buscarmos parceria com a 

Secretaria de Promoção Social do município, pois a mesma desenvolve um projeto que ensina pessoas a 

fazer vários tipos de comida e petiscos. Fomos em busca desta parceria e prontamente fomos recebidos pela 

Secretária de Promoção Social, a senhora Marilu. Comentamos com ela sobre a campanha e que 

precisaríamos do apoio e parceria desta secretaria. Prontamente ela nos respondeu que conversaria com o 

pessoal da cozinha e nos comunicaria se poderia nos apoiar a fazer o coquetel e cerca de dois dias após 

termos conversado recebemos uma ligação da senhora Marilu nos comunicando que se conseguíssemos 

levar todo material para o pessoal da cozinha eles fariam alguns salgadinhos, bolos, e patês para servimos no 

lançamento da campanha. Levamos os materiais que elas pediram e elas prepararam os petiscos. 

Também servimos um dos pratos que aprendemos a fazer na capacitação de beneficiamento do pescado o 

carpaccio feito do filé do peixe. Este petisco foi feito pelos beneficiários do projeto que fizeram esta 

capacitação.    

Em 10 de Dezembro de 2014 lançamos a campanha e demos o nome para a mesma de Campanha Peixe 

Ouro. Tivemos a presença de cerca de 36 pessoas e entre elas conseguimos que 15 pessoas aderissem à 
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campanha e nos apoiarão com uma verba que varia entre 20 e cinquenta reais durante um ano. Não 

conseguimos arrecadar o valor estimado, mas não vamos desistir e ainda estamos em busca de novos 

parceiros.  
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4. PRIMEIRO DESEMBOLSO 

 

Recebemos o primeiro desembolso em junho de 2012, mas como o dinheiro vem em dólares, ficou preso no 

câmbio por cerca de 2 meses. Precisamos juntar vários documentos para comprovar que o mesmo 

correspondia a uma verba destinada ao Projeto Jaguari. Quando montamos o projeto fomos comunicados 

que 7.5% do valor estimado do projeto teria que ser a contrapartida da ODB e colocamos no projeto várias 

ações para acontecer. São contrapartidas in natura, pois a ODB não tem dinheiro para entrar como 

contrapartida. Quando conseguimos liberar o dinheiro do câmbio ficamos sabendo que os descontos das 

taxas bancárias e cambiais teríamos que recolocá-los, pois o dinheiro vindo do programa não poderia ser 

usado para pagar estas taxas. Isto nos trouxe uma complicação, pois não temos de onde tirar o dinheiro para 

cobrir as taxas, sem contar que o trimestre começou a ser contado a partir da data que o programa remeteu 

a verba, ou  seja, quando conseguimos a liberação do dinheiro retido no câmbio nosso trimestre já estava 

com 2 meses de atraso e precisaríamos  fazer em 1 mês tudo que estava previsto para o 1º trimestre. Depois 

que liberamos a verba começamos a fazer as TR para convidar algumas pessoas a prestar o serviço 

discriminado no projeto. Precisaríamos contratar um técnico em criação de peixes em tanques redes para 

nos dar uma capacitação, um técnico em planejamento estratégico para nos capacitar e um técnico em 

gestão financeira, além de adquirir equipamentos de informática e conseguir a licença ambiental. Tudo isso 

deveria ter acontecido no primeiro trimestre, mas não foi possível cumprir. Fizemos as capacitações e 

compramos os equipamentos de informática até dezembro, mas não conseguimos a licença ambiental que 

também estava descrita no 1º trimestre. Além disso, não gastamos o valor que estimamos para conseguir a 

licença e isso nos impediria de prestar contas e solicitar o 2º desembolso, pois não havíamos atingido os 70% 

do valor do 1° desembolso. Depois de 10 meses do 1° desembolso e sem a licença pedimos uma reunião via 

skype com a senhora Wanda e a Senhora Sonia do Programa Por América e elas nos aconselharam a pedir o 

remanejamento do valor não usado até o momento, pois se fosse aprovado pelo programa nos possibilitaria 

fazer a prestação de contas e pedir o 2° desembolso. Nosso projeto estimado para se findar em 18 meses já 

havia passado 10 meses e estávamos ainda na primeira fase. Estávamos muito atrasados.  

Fizemos o pedido de remanejo com sua justificativa para o programa e o mesmo foi aceito. Logo em seguida 

precisamos adiantar algumas atividades do projeto que aconteceriam no 4° trimestre para o 2°, só assim 

poderíamos dar continuidade no projeto e entramos com um novo pedido para o programa explicando 

porque teríamos que adiantar aquela atividade e o mesmo foi aprovado. Fizemos então a prestação de 

contas e pedimos o 2° desembolso. Alguns dias após o pedido do 2º desembolso fomos comunicado que o 

mesmo já tinha sido remetido para o andamento do projeto e que estava retido no câmbio.  
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5. SEGUNDO DESEMBOLSO 

 

O 2º repasse foi feito em Agosto e só conseguimos retirá-lo do câmbio em Outubro, mas como já tínhamos 

passado pela mesma situação no 1° desembolso, logo que ficamos sabendo que o 2º já estava liberado 

começamos a fazer o Termo de Referência para contratarmos um técnico para nos dar outra capacitação de 

criação de peixes em tanques redes, agora em um local que já estivesse com toda infraestrutura montada e 

produzindo o pescado. Também fizemos o TR para comprarmos o barco e seus acessórios sem termos o 

dinheiro ainda. Fizemos tudo isto com o dinheiro preso no câmbio, mas para isto estimamos que quando 

conseguíssemos a liberação do mesmo já saberíamos onde adquirir os serviços e produtos. O dinheiro foi 

liberado em Outubro e em seguida reunimos o comitê de compras para selecionar quem nos prestaria o 

serviço de capacitação e onde compraríamos o barco. No final de Outubro fizemos a capacitação. Precisamos 

nos deslocar para uma cidade vizinha por 2 dias e lá fomos capacitados. No começo de Novembro 

compramos o barco. Desta vez deu tudo certo, conseguimos utilizar o valor do 2º desembolso no trimestre 

previsto no projeto, ou seja, tropeçamos no 1º desembolso para aprendermos a trabalhar no 2º. 

 

6. TERCEIRO DESEMBOLSO 

 

Em Fevereiro de 2014 recebemos um comunicado via e-mail do programa dizendo que o valor do 3º 

desembolso estava liberado e que estava retido no câmbio. Como no 1º e 2º desembolsos havíamos 

encontrado dificuldades na liberação do dinheiro, assim que recebemos o comunicado fomos até o banco e 

começamos as negociações. Conseguimos  liberação do dinheiro em 11 dias, pois aprendemos a trabalhar 

nas negociações junto ao departamento de câmbio do banco e ainda acabamos ajudando o banco a preparar 

os documentos para liberação do dinheiro retido no câmbio. E o mais importante foi que assim que 

recebemos o comunicado que o 3º desembolso estava liberado já tínhamos elaborado as TRs e as cartas 

convites para contratação de técnico para ministrar capacitação de captação de recursos e capacitação em 

criação de peixes e produção de verdura em sistema de Aquaponia.   

 

7. QUARTO DESEMBOLSO 

 

Fomos comunicados em Outubro de 2014 que o quarto desembolso havia sido liberado e o valor era de 

10.779,98 dólares e que teríamos que fazer a negociação cambial.  Pegamos o documento que recebemos de 

um e-mail enviado pela coordenadora Wanda e fomos em busca da transação cambial. No dia 15 de Outubro 

conseguimos fazer a transação e foi creditado em nossa conta R$ 25.699,47.  Tínhamos um curto espaço de 
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tempo, pois nosso projeto terminaria em 13 de Dezembro e tivemos que correr contra o tempo para usar 

toda a verba durante este tempo caso contrário precisaríamos devolver o que não usássemos do valor total 

do desembolso. 

Elaboramos as cartas convites para contratar uma capacitação em Beneficiamento do Pescado e outra em  

Elaboração e Gestão de Projetos  e contratamos os capacitadores . 

 

8. LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

Em março de 2012, entramos com o pedido de licença ambiental na CETESB, pois quando 

fizemos a pesquisa na elaboração do projeto final, a mesma havia dito que a licença sairia em 

torno de 3 meses, então nos adiantamos para ganhar tempo e entramos com o pedido. Depois 

de 4 meses a CETESB nos convocou para uma reunião com seus técnicos e nesta reunião nos 

pediram para providenciar alguns documentos que se faziam necessários para o andamento da 

licença. Nos deram uma lista com as exigências e logo em seguida começamos a buscar os 

documentos. Fomos até o DAEE (Departamento de Água e Esgoto) em busca da licença da 

outorga (uso) da água, quando protocolamos o pedido recebemos a notícia que a mesma teria 

que passar por vários setores e a resposta do pedido levaria de 6 a 8 meses para sair. Com esta 

resposta ficamos desesperados, mas não desanimamos. Conseguimos uma reunião com o 

presidente do DAEE para explicarmos o projeto e ele convocou seus técnicos pedindo para que 

agilizassem nosso processo, pois não poderíamos esperar tanto pelo mesmo. Em seguida 

buscamos um parecer técnico da CESP (Companhia Energética de São Paulo) concessionária 

responsável pela preservação da represa do Jaguari. Fomos também até a Secretaria do Meio 

Ambiente do município e entramos com o pedido de uso e ocupação do solo e um parecer 

técnico sobre a atividade de aquicultura no município. Ainda nos faltava a foto do local de 

acesso a represa e uma foto do Google com as coordenadas geográficas em UTM e também uma 

carta topográfica com as indicações das coordenadas em UTM. Para conseguirmos as fotos e a 

carta pedimos apoio da Secretaria do Meio Ambiente do município que prontamente se 

propuseram em nos ajudar em tudo que precisássemos. Preenchemos alguns documentos 

disponibilizados no site da CETESB como por exemplo a MCE (memorial  de caracterização do 

empreendimento) e no mesmo documento precisamos discriminar como pretendíamos trabalhar 

com a aquicultura, como faríamos a produção do pescado, como faríamos para prevenir as 

doenças geradas por bactérias nos Peixes, se caso isto acontece qual seria as medidas para 

controlar e eliminar as doenças, como faríamos a despesca e o transporte,  que tipo de ração 

usaríamos na alimentação, qual a quantidade de fósforo contida na ração, espécime que íamos 

produzir (alóctone ou exótica) seu nome cientifico, qual seria a produção anual em toneladas, 

quantos ciclos teríamos de produção por anos, o que faríamos para evitarmos a poluição do 

local e para onde destinaríamos o lixo ou resíduo gerado no local. 
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Com muito luta e trabalho de pesquisa e apoio do pessoal da Secretaria do Meio Ambiente 

(precisamos nos deslocar do município e na maioria das vezes contamos com o carro da 

Secretaria), conseguimos juntar todos os documentos inclusive o pedido de outorga que levaria 

conforme mencionado anteriormente de 6 a 8 messes, o DAEE nos deu a mesma com 45 dias, 

levamos todos os documentos na CETESB e demos entrada novamente, mas ainda faltava 

recolher uma taxa e um pedido de análise dos documentos protocolados. 

No dia 13 de novembro havíamos agendado uma reunião no Ministério da Pesca - MPA em São 

Paulo, com o superintendente da pesca. Infelizmente o mesmo não pode nos atender naquele 

dia, pois o Ministro da Pesca – Sr. Marcelo Crivella tinha convocado o superintendente para 

participar do lançamento do DECRETO 58/544 que falava a respeito da aquicultura no Estado de 

São Paulo. Fomos atendidos por uma técnica que nos comunicou que no Estado de São Paulo 

ninguém tinha a licença para aquicultura, mas que a partir da assinatura deste decreto as coisas 

se tornariam mais fáceis e se prontificaram em elaborar um documento para que levássemos a 

CETESB no intuito de nos ajudar com a licença ambiental. Recebemos este documento em 

alguns dias e encaminhamos para CETESB. Assim que terminou a reunião no MPA ficamos 

curiosos para saber o que dizia o decreto e fomos em busca do mesmo e vimos que o governo 

estava fomentando a regularização da aquicultura no Estado, já com algumas exigências. Uma 

delas é que os empreendimentos a serem instalados em áreas de proteção de mananciais (como 

é o nosso caso) estavam sujeitos a buscar junto a CETESB a licença simplificada ou Alvará 

Metropolitano para Aquicultura. Anexamos esse documento junto ao processo na CETESB e 

depois de alguns dias a mesma nos respondeu que estariam impedidos de nos dar a permissão 

para implantarmos os tanques redes, pois em 1979 foi feito uma lei federal que prevalecia sobre 

o novo decreto. Nesse momento nosso processo ia ser arquivado inviabilizado nosso projeto, 

pois sem a licença não poderiámos dar andamento no projeto, com a instalação dos tanques na 

represa.  No dia seguinte pedimos uma reunião com o gerente da CETESB que nos afirmou que 

não poderiam nos atender, mas que se nós quiséssemos poderíamos consultar a CETESB de São 

Paulo ou elaborar um documento pedindo o não arquivamento do processo até que se tivesse 

um parecer da CETESB SP. Assim, entramos com o documento pedindo para que a CETESB 

regional encaminhasse nosso processo para o jurídico analisar e ainda íamos consultar a 

CETESB do Estado, partindo em busca de uma reunião com o Presidente da CETESB em São 

Paulo. Diante da dificuldade, pedimos apoio de um deputado de nossa região que nos recebeu 

em seu gabinete na assembleia legislativa e se prontificou a marcar a reunião com o presidente 

da CETESB. Alguns dias após falarmos com o deputado, sua assessoria nos comunicou que o 

presidente da CETESB ia nos receber. Fomos para esta reunião municiados de documentos, 

decretos e leis e pedimos que um vereador do município nos acompanhasse. Elaine e Felipe da 

entidade acompanhante do projeto e mais a secretária da associação também participaram da 

reunião. Fomos recebidos pelo presidente e mais 2 técnicos que no decorrer da reunião nos 

comunicou que a CETESB teria que nos dar a licença e que a mesma iria comunicar a CETESB 

regional que teríamos que ser atendidos quanto ao pedido. Saímos de lá mais tranquilos e em 

seguida marcamos uma reunião com a CETESB regional para falarmos sobre o assunto tratado 

na CETESB Estadual. 
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Fomos para a reunião com a CETESB regional e no 1° momento o gerente mais o técnico que 

nos receberam duvidaram que tínhamos falado com o presidente e pediram para que 

esperássemos o contato da CETESB Estadual com eles para ver o que poderiam fazer a respeito, 

mas mesmo assim pedimos para que eles, através do documento protocolado anteriormente, 

entrassem em contato com o jurídico. Eles nos responderam que já que tínhamos falado com o 

presidente e assim teríamos que esperar o mesmo entrar em contato com eles e isto se 

arrastou por cerca 2 meses e meio. Durante todo este tempo mantivemos contato com a 

regional semanalmente em busca de uma resposta e fizemos várias reuniões para tentar uma 

solução, foi quando o programa Por América elaborou uma carta para que levássemos para as 2 

CETESBs, a regional e a estadual, pois até aquela data não havíamos obtido resposta. Com a 

carta em mãos nos dirigimos à regional para protocolarmos a mesma que no primeiro momento 

foi recusada, pois falaram que estávamos sendo um tanto rude com algumas palavras escritas 

na mesma e se protocolássemos a carta da forma que ela foi escrita poderia atrasar mais ainda 

a resposta. Retornamos com a carta para casa e entramos em contato com o programa que 

prontamente aceitaram excluir da mesma um trecho da carta e fomos novamente protocolar a 

carta que desta vez foi aceita tanto pela CETESB regional como estadual. Cerca de 1 mês após, 

nos respondeu que estariam encaminhando nosso processo para o jurídico analisar e que 

provavelmente a resposta levaria de 4 a 5 meses.     

Quando fizemos a reunião em São Paulo ficamos com o contato de algumas pessoas presentes 

na reunião. Entramos em contato com o técnico e comentamos com ele que nosso processo 

seria enviado para o jurídico analisar, mas que ficamos sabendo que demoraria em sair a 

resposta e nosso prazo quanto ao projeto não permitia esta demora na resposta, pois já 

estávamos atrasados com a prestação de contas do 1° desembolso há cerca de 1 ano e 

precisaríamos que ele nos ajudasse a agilizar a resposta do jurídico. Ele nos respondeu que 

assim que o processo fosse encaminhado para o jurídico deveríamos avisá-lo novamente para 

que ele pudesse nos ajudar sobre o assunto e foi o que aconteceu. Mantivemos contato com a 

CETESB regional e no dia que nosso processo foi encaminhado para o jurídico avisamos o 

técnico que prometeu agilizar o parecer. O jurídico respondeu em 45 dias nos dando o parecer 

favorável, dizendo que a CETESB regional teria que nos dar a licença de instalação e operação, 

sendo que depois que a licença de instalação fosse emitida, precisaríamos do parecer do 

Ministério da Pesca e da Agência Nacional da Água, permitindo o uso da espaço físico.  

Com a busca pelo licenciamento ambiental precisamos estudar, compreender, interpretar 

algumas leis, decretos, resoluções e instruções normativas para podermos falar sobre o assunto 

com mais conhecimento e também para elaborarmos os documentos necessários para podermos 

saber argumentar dependendo das respostas emitidas pelo órgão licenciador. Sem o estudo das 

leis federais e estaduais conforme mencionado acima não teríamos como conseguir os 

documentos necessários junto ao DAEE, CESP, MPA, IBAMA, ISS, Receita Federal, Secretaria do 

Meio Ambiente, Instituto da Pesca e a CETESB para pedirmos a licença ambiental sem um 

acompanhamento de um Técnico no assunto. Isto nos permitiu um aprendizado e uma visão 

sobre aquicultura com mais clareza. 
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No final de Dezembro de 2013 a CETESB regional nos comunicou via telefone que teríamos que fazer a 

análise da água do local onde os tanques seriam instalados, de acordo com os parâmetros exigidos pela 

resolução SMA nº 91 de 14 de novembro de 2012. Fomos então à procura de um laboratório credenciado 

pelo Inmetro  e depois de muito pesquisar  conseguimos encontrar, porém o laboratório não fazia a coleta da 

água da forma que a resolução pedia. O laboratório nos informou que para fazer as análises de acordo com a 

resolução precisaríamos contratar um técnico para fazer a coleta da água e levar até o laboratório e que este 

técnico, além de coletar a água teria que fazer um laudo indicando quantas amostras foram colhidas, as 

coordenadas geográficas em latitude e longitude, o  horário que foi feita a coleta, a profundidade do local, o 

PH da água na hora da coleta e a temperatura da água.   

Pedimos ao laboratório a indicação de um técnico e nos responderam que só conheciam no estado de São 

Paulo um profissional, do pólo regional do médio Paranapanema, com sede na cidade de Assis e que o 

mesmo já havia feito algumas coletas para o laboratório. Nos informaram também que o técnico era 

funcionário da FUNDEPAG (Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio). Entramos então em 

contato com os técnicos do Instituto da Pesca, pois os mesmos  já haviam feito para a APASIAN uma coleta 

para verificar se o fósforo contido no local onde os tanques serão instalados estavam  dentro do permitido 

pelo CONAMA. Perguntamos se eles poderiam fazer a coleta da água conforme a resolução SMA 91 e um dos 

técnicos nos respondeu que não faziam e que o Sr. Luiz Marques Ayroza  do pólo regional  de médio 

Paranapanema  era o único técnico credenciado que eles poderiam indicar  para realizar estas coletas. 

Também se colocaram à disposição para apoiar a conversa da APASIAN com ele e se ofereceram para 

acompanhar e apoiar o técnico no dia da coleta. Entramos em contato com o Sr. Luiz Ayroza e explicamos 

nossa necessidade e urgência na coleta, pois há cerca de um ano e meio havíamos entrado com o pedido de 

licenciamento para aqüicultura na CETESB e após todo este tempo nos fizeram esta exigência. Para nossa 

surpresa o mesmo nos respondeu que os técnicos do Instituto da Pesca já tinham falado com ele sobre este 

assunto e que, através da FUNDEPAG, iria nos ajudar mesmo sem nos conhecer. 

Como tudo que vamos fazer pedimos a Deus que sempre nos oriente, resolvi falar para ele que fomos 

convidados a participar do workshop sobre licenciamento ambiental na cidade de Pindamonhangaba e para 

nossa surpresa ele falou que era um dos palestrantes. Marcamos então de nos conhecer neste evento e 

conversarmos pessoalmente para que ele pudesse conhecer um pouco mais sobre nossa Associação e nossas 

necessidades. Fomos para o workshop em Dezembro de 2013 e pedimos para a Secretaria do Meio Ambiente 

do nosso município que nos apoiasse cedendo um carro e um técnico para nos acompanhar, pedido este 

prontamente atendido. Chegando ao evento conhecemos o Sr.  Luiz Ayroza e combinamos de conversar na 

hora do almoço, quando detalhamos nossas dificuldades. Ele disse que além da coleta e o laudo que 

teríamos que apresentar à CETESB era necessário a elaboração de um mapa descriminando o ponto central 

de lugar onde os tanques seriam instalados, contendo a discriminação do método de implantação dos 

tanques e as coordenadas geográficas em latitude e longitude. Sugeriu que a Prefeitura do Município nos 

ajudasse na elaboração deste mapa e prontamente o técnico da Secretaria do Meio Ambiente que nos 

acompanhava, Fábio Laurindo, falou que o prefeito da cidade colocou a prefeitura à disposição para ajudar e 
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apoiar em tudo que a APASIAN precisasse e com certeza apoiaria na elaboração do mapa. Saímos do evento 

com uma data marcada para a coleta e sabendo que posteriormente deveríamos elaborar o mapa, pois para 

fazer o mesmo precisaríamos das coordenadas do local em que a água fosse coletada. Perguntamos para o 

Sr. Luiz  Ayroza quanto custaria o seu serviço e ele nos disse que iria falar com o pessoal da FUNDEPAG para 

verificar a possibilidade de nos cobrar um valor acessível ou simbólico, pois este tipo de serviço tinha o valor 

alto e não caberia em nosso orçamento. Acabamos pagando mesmo um valor simbólico de deslocamento do 

técnico e a coleta foi realizada em janeiro de 2014 e encaminhada para o laboratório LABCRIS, que por  sinal, 

tinha nos indicado o mesmo técnico. 

Sem termos apresentado o resultado da análise da água para a CETESB, em  janeiro de 2014 recebemos uma 

carta nos comunicando que deveríamos também cumprir outra exigência. Assim que tomamos 

conhecimento da exigência descrita na carta entramos em contato com a CETESB e solicitamos uma reunião. 

A carta se referia à elaboração do estudo  de caracterização do empreendimento e o envio do projeto 

pedindo à Agência Nacional da Água (ANA), a permissão do uso do espaço físico. Para cumprirmos esta 

exigência precisamos contratar um técnico, pois em uma das exigências mencionada na Resolução SMA nº 

91 anexo I  citada acima, há a exigência da assinatura de um técnico responsável pelo projeto que possua 

inscrição no Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado de São Paulo (CRMV). Precisaríamos 

também fazer a inscrição da associação no mesmo Conselho, pois se não fossemos aceitos não poderíamos 

dar continuidade no pedido de licenciamento ambiental. Entramos então em contato com o Conselho 

Regional de Medicina Veterinária (CRMV) para vermos quais eram os documentos necessários para fazermos 

a nossa inscrição. Juntamos todos os documentos e recolhemos a taxa de ART do técnico que ficaria 

responsável pelo projeto e demos entrada. Graças a Deus fomos aceitos e já possuímos um numero de 

inscrição CRMV-SP: SP 35268-PJ. Este número nos permitirá defender algumas licenças ambientais se 

mantivermos em dia nossa anuidade, que terá um custo de aproximadamente R$ 700,00. 

Depois que recebemos o número do CRMV em 12 de Março de 2014 partimos junto com o técnico para 

elaborarmos o projeto de pedido de uso e ocupação do espaço físico que deveria ser apresentado em cinco 

vias, a serem protocoladas junto ao Ministério da Pesca e Agricultura (MPA) do estado de São Paulo que 

direcionaria uma via para Agência Nacional da Água, IBAMA, Marinha, Secretaria de Patrimônio da União 

(SPU) e uma para o próprio Ministério da Pesca. Protocolamos os documentos no dia 08 de Maio de 2014 e 

com o número do protocolo partimos para  cumprir as outras exigências descritas na Resolução SMA nº 91 

anexo I. Teríamos que fazer um estudo de caracterização do empreendimento no qual constasse o número 

do CRMV da Associação e o número do protocolo dos documentos que demos entrada no MPA. Elaboramos 

o estudo e em 02 de Junho de 2014, em reunião com os técnicos da CETESB regional, apresentamos os 

documentos exigidos e pedimos urgência na análise dos mesmos, pois estávamos com urgência da licença de 

instalação que nos permitiria a compra dos tanques redes e seus equipamentos. Saímos da CETESB com 

esperança de que a licença fosse emitida assim que os documentos fossem analisados, mas cerca de uma 

semana depois fomos chamados na CETESB e nos comunicaram que ainda faltava um documento descrito no 

Anexo I parágrafo 4.1 da Resolução SMA nº 91. Trata-se de um estudo de capacidade de suporte da carga de 
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fósforo que a Represa do Jaguari suporta. Fomos em busca deste estudo e acionamos o técnico Luiz Ayroza , 

o MPA e o Instituto da Pesca que por sinal tem um centro de pesquisa de água. Todos nos responderam que 

não há técnicos especializados em fazer este estudo no Estado de São Paulo e que teríamos que arrumar 

uma alternativa para não realizarmos tal estudo, pois era estimado um custo de 40 mil reais dada sua 

complexidade. 

Conseguimos uma reunião com a CETESB de São Paulo e o presidente da mesma, senhor Otavio Cano nos 

atendeu e explicamos para ele que no estado de São Paulo não havia técnicos que poderiam fazer esta 

análise, pois os técnicos do Instituto da Pesca nos orientaram a buscar técnicos em outro estado e nos 

indicaram o estado do Paraná, pois as pisciculturas naquele estado possuíam a licença e não encontraríamos 

técnicos habilitadas para realizar o mesmo em São Paulo.  

O presidente nos respondeu que não poderia nos ajudar já que esta exigência se encontrava descrita na 

resolução SMA nº 91, e que de uma forma ou de outra teríamos que cumprir com a exigência, pois o não 

cumprimento nos acarretaria o arquivamento do processo. Explicamos a ele que o Governador do Estado 

tinha lançado um novo decreto (nº 60.582) e que o mesmo descreve que a partir da data de sua publicação 

27 de junho de 2014 que a responsabilidade de fazer o estudo não é mais do empreendedor e sim do estado 

e entendíamos que o mesmo teria que ter técnicos capacitados para realizarem este estudo. O presidente se 

espantou com nosso argumento e disse que desconhecia esta obrigação, mas que verificaria junto ao jurídico 

da CETESB e nos daria um retorno. Foi quando sugerimos ao presidente Otavio Cano que o Instituto da Pesca 

poderia fazer esta análise e que para isto os técnicos do Instituto deveriam buscar a maneira correta de 

elaborar o estudo junto ao Governo do Estado do Paraná, pois lá este estudo é feito pelo órgão licenciador.  

Cerca de 20 dias após a reunião na CETESB recebemos um telefonema do Senhor Edison Cubo presidente do 

Instituto da Pesca nos comunicando que o mesmo faria o estudo da capacidade de suporte da carga de 

fósforo da Represa do Jaguari e que um técnico do mesmo viria até o município para coletar dados da 

represa para poder realizar o estudo e que para isto precisariam que um ou dois representante da APASIAN 

acompanhassem o técnico na coleta dos dados e que teríamos que providenciar um barco para realizar a 

coleta. Prontamente nos colocamos à disposição e dissemos que o barco não era problema,  pois o Projeto 

Jaguari de Tanques Redes nos possibilitou a compra de um barco. 

Alguns dias depois recebemos o técnico em nossa sede. Ele nos fez algumas perguntas sobre a represa e nos 

pediu para que ajudássemos na busca de mais informações junto ao Departamento de Água e Energia 

Elétrica (DAEE), Companhia Elétrica do Estado de São (CESP) e Prefeitura Municipal. Após a conversa  nos 

deslocamos para a represa para coletar alguns dados da água, fizemos algumas coletas de água da represa, 

medimos a profundidade em alguns pontos e percorremos a mesma desde a sua jusante até a vazante para 

sabermos quantos quilômetros  de espelho d’água ela tem. Após coletarmos todos os dados o técnico nos 

alertou que assim  que tivéssemos os dados da prefeitura, DAEE e da CESP deveríamos entregá-los no 
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Instituto da Pesca, pois sem o mesmo não teria condições de fazer  o estudo. Prontificamos-nos a conseguir 

os dados o mais rápido possível para que os técnicos pudessem concluir  o estudo. 

Recebemos o estudo da capacidade de fósforo no final de Outubro de 2014 e fomos informados pelo técnico 

que o mesmo era o primeiro a ser realizado no estado de São Paulo e que através do pedido que a APASIAN 

fez junto ao presidente da CETESB, senhor Otavio Cano, hoje o Instituto da Pesca poderá realizar este estudo 

para novos empreendedores no Estado de São Paulo e nos parabenizou em possibilitarmos esta facilidade 

para outras pessoas interessadas em estar dentro das leis. Agradecemos o técnico pelas palavras e pedimos  

para ele nos ensinar a ler o estudo, pois sabíamos que quando fôssemos entregá-lo na CETSEB regional  o 

pessoal de lá não saberia como ler o mesmo e assim poderíamos  ajudá-los na leitura, e foi o que aconteceu, 

o técnico da CETESB regional não sabia como ler o estudo e como nós tínhamos previsto acabamos 

mostrando a ele que  através do estudo é permitido a colocação de 1.100 tanques redes na represa  e que 

este volume não causara danos ambientais na represa. 

Protocolamos o estudo na CETESB regional cumprindo a exigência da mesma  e pedimos para juntar ao nosso 

processo de licenciamento. Depois de 15 dias recebemos um contato por telefone do gerente da CETESB 

regional que nos comunicou que agora precisaríamos fazer o pedido de Alvará Metropolitano no Estado de 

São Paulo. Pedimos a ele que nos recebesse para uma reunião e que apresentaríamos nesta reunião o 

pedido que fizemos em Março de 2012 quando protocolamos o pedido deste alvará e a CETESB nos negou e 

que foram feitas exigências sobre este pedido e todas elas foram cumpridas, mas mesmo assim nos negaram 

e que todos os documentos necessários para pedir o Alvará se encontram anexados em nosso processo de 

licenciamento ambiental e que na época que entramos com o pedido do Alvará Metropolitano pagamos 

cerca de Mil Reais a este órgão para análise dos documentos. 

Até esta data, 05 de fevereiro de 2015, não obtivemos resposta sobre o licenciamento ambiental. Buscamos 

respostas sobre o mesmo toda semana e nos dizem que ainda estão estudando nosso caso. 

Para a APASIAN o projeto está se encerrando, mas não vamos desistir do licenciamento ambiental, pois para 

nós é questão de honra e vamos buscar novos parceiros para darmos continuidade neste projeto. 

 

9. CAPACITAÇÕES 

 

PLANO DE NEGÓCIO 

O ICE nos apresentou o pessoal do ITCP – Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da 

FGV – Fundação Getúlio Vargas. Fizemos uma reunião e falamos do projeto e eles, através do 

ICE, nos propuseram a fazer um plano de negócios. Porém o plano quem teria que fazer éramos 
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nós, eles nos auxiliariam quanto a elaboração. Topamos o desafio, pois este plano é 

fundamental para quando começarmos a produção do pescado, assim já saberemos como 

devemos fazer e para quem vender para agregar valor no produto. Também no plano de 

negócios pensamos em um possível projeto de aquisição de um caminhão frigorífico junto ao 

Ministério da Pesca, sendo que o mesmo nos possibilitaria vender o pescado de bairro em 

bairro, pois este caminhão além de ser frigorífico, poderia ser usado como uma barraca de feira 

nos viabilizando a venda nos bairros ou até mesmo nas cidades vizinhas do nosso município.  

 

PLANO DE COMERCIALIZAÇÃO 

Assim que terminamos o plano de negócios em Fevereiro de 2012 fomos comunicados pelo 

programa que teríamos uma capacitação na cidade de Vitória/ES para aprendermos a elaborar 

uma plano de comercialização. Nos deslocamos do estado de São Paulo para Vitória e as 

despesas foram pagas pelo programa que nos enviou as passagens áreas que também nos 

permitiu nosso primeiro vôo, pois nunca tínhamos viajado de avião. Fizemos 2 dias de 

capacitação ministrado pelo Senhor Henry e Senhora Wanda e saímos com uma missão a 

cumprir: precisaríamos elaborar um plano de comercialização a partir daquela data para ser 

entregue em Agosto. No primeiro momento achamos que era muito tempo para a elaboração do 

plano, em seguida recebemos uma revista dos passos a serem seguidos para a elaboração do 

plano e uma senha enviada pelo Senhor Henry para acessarmos a aula virtual que nos ajudaria 

na elaboração do plano. Com ajuda do ICE (entidade acompanhante) e da ITCP fizemos várias 

reuniões para elaboração do plano e na data prevista enviamos o plano para o conhecimento do 

programa. E chegamos à conclusão que o tempo estipulado pelo programa no dia da 

capacitação que nós achamos que era muito na realidade quando terminamos o plano vimos 

que o mesmo foi curto. 

Ficamos preocupados e ansiosos para saber se nosso plano tinha sido aceito pelo programa e 

alguns dias após o envio recebemos um e-mail do senhor Henry pedindo autorização para que 

ele colocasse na aula virtual o plano de comercialização de nossa associação, ficamos surpresos 

com o pedido e autorizamos. 

Para quem estiver lendo esta sistematização e quiser saber sobre o plano de comercialização da 

APASIAN e tiver a senha de acesso à aula virtual é só acessar e ir até a sessão 14. 

Com o plano de negócios e o plano de comercialização conseguimos duas ferramentas 

fundamentais para o desenvolvimento do projeto e a venda do produto, pois os dois planos 

juntos nos direcionam para uma grande visão do futuro. No plano de comercialização 

aprendemos a desenvolver e a observar o Mercado objetivo, Mercado local, nicho de mercado, 

Missão, Visão e Valores; Forças de Mercado; Segmentação de mercado e nichos; Clientes; 

Concorrentes; Produtos; Cadeia de Valor; Marca; Canal de Distribuição, etc. 
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AQUAPONIA 

Após recebermos esta capacitação, que teve duração de 3 dias, implantamos um sistema pequeno para 

pegarmos experiência e podermos ampliá-lo. Neste sistema de criação de peixes e produção de verdura na 

aquaponia conseguimos produzir verduras totalmente orgânicas. Para isto precisamos ter uma caixa d’água 

de 1000 litros com cerca de cinqüenta quilos de peixes onde os mesmo produzem amônia através de sua 

urina que é transformada em nitrato e depois em nitrito através de um filtro biológico construído com 

pedaços de telhas. Em seguida, a água é bombeada com nitrato e nitrito em um tubo de 3 polegadas com 

furos onde colocamos as mudas da verdura que recebe irrigação na sua raiz, absorvendo o nitrato e o nitrito 

e os transformando em oxigênio que volta para a caixa onde os peixes estão e assim começa o ciclo 

novamente. 

 

BENEFICIAMENTO DO PESCADO 

Fizemos a capacitação de Beneficiamento do Pescado e aprendemos muitas coisas que podemos fazer com o 

pescado. Exemplos: 

 Tirar o filé do pescado e transformá-lo em produtos que todas as pessoas possam consumir,  

principalmente as crianças sem correr o risco de se engasgar com o espinho, filetamos o peixe e 

fizemos hambúrguer, linguiça, almôndega, anchovado, carpaccio. 

 Retiramos as espinhas e as defumamos até que ficassem bem secas e assim conseguimos 

transformá-las em farinha de peixe rica em OMEGA 3 e que pode ser inserida na merenda escolar. 

 O couro do pescado pode ser utilizado como petisco depois de torrado, e também usá-lo em 

confecções de roupas, sapatos, cintos e bolsas. 

 A escama do pescado pode ser usada na confecção de bijuterias. 

 Com a cabeça do pescado podemos fazer um caldo de peixe e o pirão. Este cardápio é propicio para 

ser degustado no frio é um prato quente e rico em proteínas. 

 As vísceras ou barrigada do pescado podemos extrair o óleo de peixe que em contato com a pele 

humana  penetra em nossas veias e ajuda a desobstruí-las, o que ajuda a combater o INFARTO. O 

óleo do pescado também pode ser usado como hidratante para pele, principalmente para pessoas 

que tenham a pele ressecada. As vísceras e a barrigada podem ser usadas na fabricação de ração 

para outros animais e também podem ser usadas como compostagem. 

 Anchovado feito do filé do pescado deve ser curtido durante 40 dias  é servido cru e é um parto caro. 

 Carpaccio feito do filé do pescado é servido como prato de entrada e é um prato caro. 

Esta capacitação foi realizada em Novembro de 2014 e convidamos para participar da mesma algumas 

pessoas que trabalham na prefeitura, cuidando da merenda escolar e outras que trabalham em casas de 

recuperação do município. No final da capacitação todos receberam um certificado de participação. 
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ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

A capacitação de elaboração de projetos aconteceu em Dezembro de 2014 e abrimos o convite para outras 

pessoas interessadas no assunto para participarem. Além dos beneficiários do projeto estavam presentes nos 

quatro dias de capacitação mais cinco pessoas. Utilizamos a mesma para dar início na elaboração de um 

novo projeto que nos ajudará a dar continuidade no Projeto Jaguari de Tanques Redes cofinanciado pelo 

Programa Por America. Também elaboramos um projeto de recuperação de nascentes para ser implantado 

em nosso município e para isto antes de começarmos a elaborar o projeto montamos uma maquete de como 

a nascente se encontra neste momento. Depois que elaboramos o projeto, montamos outra maquete que 

servirá para apresentarmos para os possíveis financiadores do projeto de como a nascente ficará depois de 

recuperada. Aprendemos que isto contribui para que os financiadores tenham uma visão panorâmica do 

projeto que financiaram, pois estamos passando por um grande período de seca em nosso município e no 

estado de São Paulo como um todo. Utilizamos a metodologia do Canvas. 

A aplicação do Business Model Canvas pode facilitar muito a concepção de novos produtos e serviços, 

através do exercício e estudo de seus nove elementos fundamentais. Também possibilita divergir e convergir 

opiniões, criando assim um entendimento comum entre os envolvidos e gerando indicadores fortes para a 

inovação estratégica no desenvolvimento de um projeto. Conforme imagem abaixo 
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Esta capacitação foi um grande aprendizado para todos que participaram, pois nos trouxe uma metodologia 

fácil de ser entendida e todos que participaram da mesma saíram satisfeitos com o que aprenderam. Ao final 

da mesma, todos receberam certificado de participação.  

Além disso, fizemos uma avaliação nos projetos que a APASIAN vem desenvolvendo em nossa cidade e ao 

final desta avaliação vimos que a APASIAN desenvolve vários programas e nossos projetos estão ligados a 

estes programas. Conforme descrito abaixo 

1º Programa de parceria. 

2º Programa de desenvolvimento local comunitário. 

3º Programa de restauração e preservação ambiental. 

4º Programa de capacitações  recursos humanos. 

5º Programa de captação financeira. 

6º Programa de geração de renda. 

 

10. PARCERIAS 

 

Com o desenvolvimento do projeto conseguimos algumas parcerias. 

Prefeitura Municipal nos apoia quanto ao desenvolvimento do projeto nos cedendo carro para nos 

deslocarmos para outras cidades, nos ajudando com seus técnicos nas elaborações de alguns documentos, 

não cobrando algumas taxas em pedidos de documentos e mapas expedidos pela mesma e nos cedendo o 

espaço físico da sede onde estamos localizados no município. Em troca cuidamos e conservamos o local e um 

fato muito importante é que todos os eventos promovidos pela associação a prefeitura apoia com 

contrapartidas (uso do carro, barraca, na colocação de faixas na cidade divulgando nosso evento e nos ajuda 

com o trânsito na passeata que fazemos na cidade quando realizamos o SOS Represa Jaguari onde 

recolhemos o lixo encontrado na represa. 

Depósito Caesa materiais para construção nos apoia cedendo o caminhão e o motorista para recolhermos o 

lixo da represa no dia do SOS e contribui com uma faixa na divulgação do mesmo. 

Beltur Turismo nos apoia no SOS cedendo seu barco para recolha do lixo e contribui com uma faixa na 

divulgação do mesmo. 
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Recanta Apoena nos apoia no SOS cedendo seu barco e seus funcionários para recolha do lixo, contribui com 

uma faixa na divulgação do mesmo e disponibiliza seu barco para coleta da água da represa do Jaguari para 

análise para o desenvolvimento do projeto. 

Distak Video e Locadora nos apoia no SOS  e contribui com uma faixa na divulgação do mesmo nos ajuda na 

elaboração de convites para os eventos realizados por nós, revelam as fotos tiradas nos eventos sem custo 

para associação 

Instituto da Pesca nos disponibilizou 4 funcionários e equipamentos para análise do fósforo encontrado na 

água da represa, cedendo um laudo sem custo para associação para juntarmos ao processo de licenciamento 

para aquicultura junto a CETESB. 

Jornais de circulação no município nos cede espaço nos mesmos para divulgação das ações da Associação 

sem custo para a mesma. 

REDISBEL um grupo de pessoas que luta pelo desenvolvimento do município e apoia a associação em todos 

os eventos ajudando a planejar, registrar o mesmo e na divulgação nas redes sociais (internet). 

ICE além de ser entidade acompanhante do projeto apoia a associação em todos os eventos que realizamos e 

nos ajuda a fazer pesquisas sobre assuntos relacionados com o licenciamento ambiental para aquicultura. 

Lions Club nos cede sua sede para realizarmos alguns eventos para arrecadarmos fundos para associação (ex. 

noite do peixe, noite da panqueca etc.) 

Câmara Municipal nos permite o uso do telefone fixo para nos comunicarmos com pessoas distantes do 

município, para resolvermos assuntos sobre a licença e também cerca de 80% dos vereadores contribuíram 

com o livro ouro (onde captamos recursos) e nos homenagearam com um documento de MENÇÃO 

HONROSA expedido pela mesma, parabenizando a APASIAN pelo trabalho realizado no município . 

Associação Cata papel apoia a APASIAN em todos os eventos e recebe todo lixo reciclável retirado da represa 

na realização do SOS dando a destinação do mesmo de maneira adequada. 

Comprática Cursos disponibilizou para APASIAN 2 vagas para o curso de aquaponia gratuitamente. 

 

CÂMARA SETORIAL DO PESCADO 

Com nossa busca pelo licenciamento ambiental para aquicultura conhecemos varias pessoas. 

Em Outubro de 2013 uma destas pessoas nos convidou para  preencher um documento que nos 

possibilitaria a concorrer a uma cadeira na Câmara Setorial do Pescado que tinha 20 vagas para 

serem preenchidas mas que já havia cerca de 120 entidades inscritas para concorrer às 20 
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vagas e que junto com o documento a ser preenchido havia uma lista dos inscritos, observamos 

na lista que as entidade que já tinham preenchido o documento tinham mais experiência sobre o 

assunto ‘pescado’ que a APASIAN. No primeiro momento nos retraímos quanto ao 

preenchimento do documento, pois achamos que não teríamos chance de conseguir uma das 

vagas, mas em respeito à pessoa que nos convidou preenchemos os documentos e entramos na 

disputa por uma das vagas. Alguns dias se passaram e recebemos um e-mail da Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo nos convidando a participar de uma reunião 

que aconteceria no dia 5 de Dezembro no mesmo local e que as entidades que foram escolhidas 

para preencher as 20 cadeiras estavam obrigadas a confirmar sua presença na reunião e que no 

Diário Oficial de São Paulo publicado no dia 31 de Outubro estavam publicado o nome das 

entidade que a partir da publicação passariam a fazer parte da Câmara Setorial do Pescado  e 

para nossa surpresa lá estava o nome de nossa entidade. 

Aprendemos com isto que nunca devemos nos julgarmos pequenos ou  inferiores aos demais e 

nem nos menosprezar, pois só vencemos uma guerra quando participamos dela.  

Em 05 dezembro de 2013 participamos da reunião de posse da Câmara Setorial do Pescado 

representando a APASIAN. Entre 120 técnicos e entidades que se inscreveram para concorrer a 

20 cadeiras para fazer parte da Câmara, a APASIAN foi escolhida. Neste dia assumimos o 

compromisso junto à Câmara Setorial do Pescado de unir forças para lutar e buscar melhorias 

junto ao Governo do Estado sobre o licenciamento ambiental para aquicultura. Em Janeiro de 

2014 participamos da 1ª reunião como efetivos da Câmara e foi solicitado por um dos 

integrantes que deveríamos criar a partir daquele momento grupos de trabalhos. Como todos os 

presentes concordaram foram criados cerca de 5 grupos  e a APASIAN foi escolhida por 

unanimidade para ser coordenadora da  comissão que discute sobre a pesca amadora e 

esportiva. Ainda fomos escolhidos para fazer parte da comissão específica que discute sobre o 

licenciamento ambiental no estado de São Paulo. Participamos de várias reuniões e com o 

esforço de todos conseguimos fazer algumas alterações no decreto nº 58/544 de 14 de 

novembro de 2012. Em seguida, com representantes da Câmara Setorial conseguimos marcar 

uma reunião com o Governador do Estado para apresentarmos a ele as alterações que 

achávamos necessárias para facilitar o licenciamento ambiental para aqüicultura  em águas de 

domínio do estado. Fomos para a mesma com todos os argumentos possíveis para convencer o 

Governo a assinar as alterações e apresentamos a ele as alterações que fizemos e que foram 

aprovadas pela própria Câmara e também pelo CONSEMA. O governador em primeira mão 

também aprovou as alterações, mas nos pediu um prazo para que o jurídico analisasse para 

saber se não havia algo que estivesse indo em sentido contrário às leis federais. Disse que  

havendo um parecer favorável do jurídico as alterações seriam feitas. Ainda  nos pediu que o 

mantivéssemos informado sobre o assunto pois se ele assinasse as alterações ou lançasse um 

novo decreto e ainda houvesse necessidade de ajustes voltaríamos a conversar para melhorar. 

Em 18 de junho o Governo assinou o novo decreto  nº 60.582 Publicado em 27 de Junho de 

2014 que facilita o licenciamento ambiental para aqüicultura e dispensa do  licenciamento as 

aqüiculturas inferiores ou igual a 1000³.  
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11. APASIAN NA MÍDIA 

 

ENTREVISTA PARA TV NEWS 

Fomos convidados pela Tv News de Mogi das Cruzes, para dar uma entrevista sobre o 

tratamento de esgoto de Santa Isabel. Fizemos uma reunião para decidir quem ficaria 

responsável para representar a APASIAN na entrevista, o tesoureiro Dener Marcos Passoni da 

APASIAN foi o escolhido. A entrevista pode ser acessada através do youtube. 

Além disso, por diversas vezes a APASIAN foi citada em matérias no jornal local. 
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12. EVENTOS 

 

3º SOS REPRESA JAGUARI 

Foi realizado na semana do meio ambiente no mês de Junho. Para realizarmos mais este evento 

contamos com o apoio da REDISBEl, ICE, Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Caesa, Beltur 

Turismo e Recanto Apoena que juntos elaboramos e planejamos a ação. Fizemos a divulgação 

na radio, jornais locais, faixas colocada na ruas e também utilizamos uma bicicleta com som que 
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percorreu o centro da cidade e alguns bairros da cidade convidando a população para participar 

da ação , na data prevista participaram cerca de 50 pessoas 4 barcos e carros também 

contamos com a presença da TV DIARIO de MOGI das Cruzes que entrevistaram algumas 

pessoas no local da ação , as entrevistas passaram na 1º e 2º edição da TV . 

Recolhemos nesta ação cerca de 250 kilos lixo reciclável e não reciclável, os recicláveis 

destinamos para a CATA PAPEL e o restante a Prefeitura recolheu e destinou para o aterro 

sanitário. Percebemos que nesta ação recolhemos cerca de 50% de lixo em comparação ao 1º e 

2º SOS, logo após os trabalhos realizados no entorno da represa saímos em passeata pela 

cidade para mostrar a população que o lixo retirado da represa é fruto do desrespeito ao meio 

ambiente e que o lixo também causa poluição.  

Aprendemos com mais este ato que quanto mais pessoas estiverem envolvidas nas ações mais 

resultados alcançaremos.  

 

NOITE DO PASTEL 

Como já mencionamos, a APASIAN não recebe doação em espécie, pois todos que antes 

contribuíam não contribuem mais, mas a APASIAN tem despesas mensais (água, luz, contadora 

e produtos de limpeza para a sede, etc.)  Por isso, algumas vezes no ano precisamos nos 

mobilizar e fazer alguns eventos na cidade para captarmos recursos. 

Realizamos a Noite do Pastel e um Bingo com o intuito de angariar fundos para a APASIAN. 

Nesta noite conseguimos reunir na sede da APASIAN cerca de 50 pessoas, embora tenha sido 

uma noite corrida para as pessoas que organizaram e executaram o evento foi muito boa e 

prazerosa experiência e aprendemos que se temos objetivos em comum não há nada melhor 

que a união para obtermos sucesso no resultado final. E para conseguirmos esse sucesso 

captamos recursos com alguns associados e amigos para a compra dos ingredientes do Pastel e 

de outras coisas que foram vendidas na noite. Ganhamos para colocar como prenda no bingo 

uma leitoa, mas como não havia muitas pessoas participando do bingo neste evento não 

conseguimos fazer o bingo da leitoa e decidimos colocá-la em uma rifa. Com a verba arrecadada 

na noite do pastel e a rifa da leitoa conseguimos pagar uma mensalidade da contadora e outras 

despesas. 

Para organizarmos esse evento fizemos uma pesquisa de preços, pedimos colaboração dos 

empresários da cidade e fizemos uma divulgação através de cartazes. Aprendemos trabalhar em 

equipe, respeitar a decisão de cada um e juntos conseguimos realizar o evento da Noite do 

Pastel. 
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NOITE DA PANQUECA 

Foi realizado no mês de Novembro de 2012 e também foi planejado com o intuito de angariar 

fundos para a APASIAN. Para esse evento vimos a necessidade de um local de fácil acesso para 

todos. Conseguimos reunir cerca de 70 pessoas e foi uma noite muito boa. Vimos que só com 

união, tolerância e compreensão conseguimos sucesso. 

E para isso contamos com a parceria do Lions Club que nos emprestou seu espaço. Para 

realizarmos esse evento elaboramos os convites e alguns foram vendidos antecipadamente para 

que pudéssemos comprar os ingredientes para a Panqueca. Tivemos a ajuda de algumas 

pessoas que conseguiram doações de mais ingredientes. Sem a colaboração e determinação de 

todos não teríamos conseguido e nem esse dia teria sido um sucesso. 

Fizemos a divulgação através do jornal da cidade e através dos convites que vendemos 

antecipadamente. Aprendemos a fazer um evento mais organizado, fazendo uma divulgação 

para atrair mais gente para os eventos. 

 

1ª NOITE DO PEIXE 

Foi realizado no mês de Maio de 2013 com o mesmo intuito dos anteriores, esse também 

realizamos no espaço do Lions Club. Nesta noite conseguimos reunir cerca de 100 pessoas e 

também foi uma noite prazerosa. Entendemos que a simples atitude de pedir ajuda nos faz 

sentirmos bem. E a cada evento aprendemos procurar entender como fazer e executar da 

melhor maneira possível.   

Elaboramos o convite e cada pessoa que faz parte do projeto ajudou na venda antecipada, que 

nos permitiu comprar os ingredientes necessários.   

Novamente contamos com a parceria do Lions Club que gentilmente nos cedeu seu espaço, e 

nos ajudou pedindo para seus associados que comprassem o nosso convite. O evento foi mais 

um sucesso, pois muitas pessoas começaram a nos perguntas quando faríamos a 2ª Noite do 

Peixe. Não esperávamos agradar tantas pessoas, pois são poucas que colocam o peixe no seu 

cardápio.  

 

ANIVERSÁRIO DE SANTA ISABEL 

Foi realizado no mês de Julho de 2013 para angariarmos fundos para a APASIAN. Esse evento 

foi realizado em um local cedido pela Prefeitura, durante 10 dias de festa. Mais uma vez 

concordamos que a união realmente faz a força, pois se não fosse isso jamais tínhamos 

conseguido aguentar os 10 dias.  
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Fomos convidados pela Prefeitura para participar da festa colocando uma barraca e que fosse 

vendido peixe ou outra coisa que quiséssemos, mas optamos em colocar o filé de peixe cortado 

em tiras (iscas) entre outras coisas. Dessa vez não precisamos captar recursos, pois já tínhamos 

um pouco que sobrou do último evento, com isso compramos os ingredientes necessários. Esse 

evento ajudou que mais pessoas soubessem sobre a Associação.  

 

DIA DE COMBATE À DENGUE 

Em março de 2014 fomos convidados a participar de uma reunião que aconteceria na Secretaria 

de Saúde do município, onde a pauta seria o combate à dengue, sendo discutida a possibilidade 

em organizar um evento que aconteceria na cidade em um final de semana, com o tema 

“métodos para combater as larvas que procriam o mosquito da dengue”. Fomos questionados se 

teríamos alguma coisa voltada a este tema para apresentar no evento e prontamente 

respondemos que sim, mas que na data que o evento iria acontecer não poderíamos participar, 

pois teríamos uma capacitação na mesma data. No entanto, para contribuir com o evento, 

poderíamos falar com algumas pessoas e faríamos a doação de peixinhos ornamentais PLATI ou 

Beta Fêmea. Este peixes podem ficar em qualquer local que tenha água parada (por exemplo 

um copo com água) e sobrevivem por cerca de oito meses a um ano sem precisar de oxigênio e 

são alimentadas com ração e também se alimentam de larvas, ou seja, são predadores da larva 

que procria o mosquito da dengue. Conseguimos doar cerca de 600 peixinhos que foram 

distribuídos para a população no dia do evento que por sinal foi um sucesso.   

 

2ª NOIE DO PEIXE – FILÉ DE TILÁPIA À PARMEGIANA 

Foi feita uma comissão de compra uma semana antes do evento, na qual estavam presentes o tesoureiro e a 

primeira secretária. Visitamos os supermercados para fazer  pesquisa de preço e aí então levamos a pesquisa 

de preços até o presidente e ele aprovou. Fomos então fazer as compras para o evento e foram comprados 

os produtos que precisávamos para a realização do evento. Foi feito um oficio para o LIONS CLUB, no qual foi 

pedido o espaço para realizar o evento. Tivemos a ajuda de outras pessoas para a venda dos convites e para 

a decoração do salão. Recebemos doações de legumes, verduras e outros produtos que utilizamos no 

evento. O dono do restaurante do clube Sólazer nos emprestou 120 pratos , 120 colheres, 120 garfos, 120 

facas, escumadeiras , pegador de salada e bandejas. Compramos cerca de 250 kilos de tilapia e filetamos, 

pois fizemos a divulgação e colocamos no convite que foi vendido antecipadamente que serviríamos o filé de 

tilapia a parmegiana. Conseguimos também o apoio de um cozinheiro que veio de São Paulo para Santa 

Isabel para nos ajudar na cozinha. Contamos com 3 ajudantes de cozinha , 1 porteiro, 1 caixa , 1 garçom para 

entregar as bebidas e 4 garçons para servir as mesas, que foram decoradas com um  enfeite feito de garrafas 

vazias de vinho (cerca de 120) e em cada garrafa colocamos um folheto que continha os dizeres da missão da 

APASIAN:  Nossa Missão ”preservação da Represa Jaguari e suas nascentes, fauna e flora, mata ciliar, 
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combate a pesca predatória e estimulo a parceria, dialogo e solidariedade entre segmentos sociais que visem 

a preservação do meio ambiente”.  

Assim a associação segue com muito empenho e sendo exemplo para as outras associações. Também 

agradecemos a todos que estiveram presentes no evento. Estimamos que estiveram presentes neste evento 

cerca de 150 pessoas que por sinal saíram do mesmo pedindo que a APASIAN realize mais eventos como 

este. 

Comparando a 1ª noite do peixe que fizemos em 2013 com a 2ª noite realizada em 2014 podemos dizer que 

conseguimos melhorar na organização do mesmo em cerca de 80% e todos que participaram da organização 

ficaram satisfeitos com o resultado. 

 

DIA DO MEIO AMBIENTE 

Em cinco de junho comemoramos o 

dia do meio ambiente. Fizemos uma 

parceria com a prefeitura  e outra 

entidade do município  para que 

juntos fizéssemos uma exposição 

onde cada um apresentaria seus 

trabalhos que têm como objetivo a 

proteção do meio ambiente.  

Todos se propuseram a fazer a 

exposição na data acima citada e 

neste dia recebemos a visita de 

mais de 2500 alunos. Nosso barco 

ficou exposto para que todos 

pudessem ver e após uma semana 

recebemos da Prefeitura Municipal 

um oficio agradecendo pelo trabalho 

que a APASIAN vem realizando na 

cidade. 
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13. INTERCÂMBIO 

 

Fomos comunicados via e-mail pela Senhora Wanda, coordenadora dos projetos em desenvolvimento no 

Brasil, que receberíamos uma visita da ODB que desenvolve o projeto Moeda do Bem do Grupo Nação de 

Vitoria e que seriamos a OBD anfitriã.  

Em dezoito de Setembro recebemos em nossa sede representantes do Grupo Nação Senhor Cosme e o Tim, 

grupo este da cidade de Vitória/ES. Também contamos neste encontro com a presença da Senhora Wanda 

coordenadora dos projetos em desenvolvimento no Brasil, cofinanciado pelo Banco de Desenvolvimento 

Internacional (BID). 

Este encontro para nós da APASIAN foi de fundamental importância, pois pudemos conhecer através da 

explanação dos representantes do Grupo Nação o projeto que eles vêm desenvolvendo em sua comunidade 

em Vitória, projeto este que através de uma central de compras conseguiu juntar alguns comerciantes de sua 

comunidade para que juntos conseguissem comprar um volume maior de mercadorias possibilitando 

melhorar o preço final para o consumidor e para a comunidade onde o projeto está sendo desenvolvido. 

A APASIAN pode neste encontro demonstrar a luta que estamos enfrentando em busca do licenciamento 

ambiental. Mostramos aos nossos visitantes o montante de documentos que precisamos elaborar para 

juntarmos ao processo de licenciamento ambiental e também os levamos para conhecer o local onde os 

tanques redes serão instalados assim que tivermos a licença de instalação e conheceram também um projeto 

piloto de criação de peixes e produção de verduras no sistema de aquaponia que ainda esta em fase de 

experiência. Assim que estivermos aptos o suficiente queremos ampliá-lo de forma que estimamos produzir 

1500 quilos de peixe e 10.000 mil pés de verdura durante um ciclo de 6 meses.  

No final deste encontro a Senhora Wanda nos comunicou que em Outubro receberíamos a visita do senhor 

Maurício que se deslocaria de Bogotá para fazer uma matéria e uma filmagem do Projeto Jaguari de Tanques 

Redes e que ela também estaria presente nesta visita. Preparamos-nos para recebê-los e em Outubro de 

2014 o senhor Mauricio e a Senhora Wanda nos visitaram. 

O senhor Maurício passou o dia fazendo a filmagem, colheu depoimentos de algumas pessoas que são 

beneficiárias do projeto, de um técnico da Secretaria do Meio Ambiente de nossa cidade, senhor Fabio. Após 

os depoimentos fomos até o local onde os tanques serão instalados para que ele pudesse filmar. Também 

filmou nosso barco e o sistema de aquaponia e este vídeo foi apresentado no Stand dos projetos do Brasil na 

Cidade de Bogotá no mês de Novembro onde na ocasião ocorreu o Encontro Internacional das organizações 

que constroem oportunidade e fomos convidados pelo programa a mandar um representante. 

Para nós da APASIAN foi uma surpresa sermos convidados para participar do Encontro Internacional. 

Mandamos um representante para este encontro, no qual as despesas de viagem e hospedagem foram 
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pagas pelo programa. Pudemos conhecer outros projetos cofinanciados em outros países pelo programa. 

Além disso, participamos de várias palestras e em uma delas o palestrante nos demonstrou que a partir do 

produto que produzimos somos capazes de lançar um produto inovador no mercado, pois o mercado tende a 

buscar novos produtos inovadores. Outras ODB do Brasil também participaram deste encontro. 

Após este encontro internacional fomos procurados por um jornal local de nosso município para falarmos 

sobre o encontro. Veja matéria publicada no jornal. 

 

14. AQUISIÇÕES 

 

Compra do barco. 

Em outubro de 2013 realizamos a elaboração da carta convite e a TR para compra do barco. 

Também visitamos 3 fabricantes de barco, todas empresas especializadas em construir 

embarcações. Depois de recebermos as cotizações a comissão de compras decidiu que 

deveríamos comprar o barco da empresa Maresias. Tivemos então que fazer o pagamento do 

barco para que o mesmo fosse construído especialmente para a APASIAN, pois na carta convite 

e na TR que elaboramos fizemos algumas exigências e a empresa selecionada precisou de cerca 

de um mês para entregá-lo de acordo com nossas necessidade. Recebemos o barco em 

Novembro de 2013 junto com um informativo do fabricante dizendo que após 3 meses o barco 

teria que passar por uma vistoria e que o motor do mesmo precisaria ter pelo menos 20 horas 

de uso, pois em  caso contrario perderíamos a garantia. Recebemos também os documentos 

para preenchermos para registrá-lo na Marinha e para emplacar a carreta de transporte do 

barco. Assim que chegamos à cidade com o barco passamos com o mesmo pelas principais ruas 

da cidade para mostrar para a população nossa conquista. Em seguida fizemos um pedido para 

que a prefeitura local nos autorizasse a colocar o barco em uma praça do município para que a 

população pudesse ver o barco que adquirimos através do Projeto Jaguari de Tanques Redes. A 

prefeitura nos cedeu um espaço, elaboramos uma faixa dizendo que o barco foi conquistado 

pelo Projeto Jaguari de Tanques Redes,  financiado pelo programa por América -  uma parceria 

da rede América-BID-ICE.  Deixamos o barco em exposição por 3 dias e conseguimos através 

desta exposição que a população local e visitantes de outras cidades conhecessem um pouco 

mais a APASIAN. Em janeiro de 2014 levamos o barco até a Represa do Jaguari para batizá-lo, 

mas como ninguém da APASIAN tinha habilitação para pilotar o barco  pedimos para uma 

pessoa habilitada para conduzi-lo para nós, pois não podemos dar mau exemplo. Foi um dia 

muito agradável, no qual cerca de 25 pessoas  passearam de barco pela nossa represa e para a 

maioria foi um sonho que estava se realizando, pois nunca tinha tido o privilégio em passear de 

barco. 
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O barco para a APASIAN é uma conquista fundamental, pois com a aquisição do mesmo 

pudemos mostrar para algumas pessoas que quando lutamos para conquistar algo com força, 

garra e principalmente persistência podemos conquistar qualquer coisa e quando conquistamos 

e dividimos a conquista com outras pessoas estimulamos que ela também lute em busca de 

seus objetivos e sonhos. 

 

15. PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO 

 

Em Março de 2014, durante a capacitação de captação de recursos, notamos que alguma coisa ia acontecer. 
Passamos o dia fazendo o curso e nada de estranho aconteceu. Encerramos o curso por volta das 18hs, antes 
de nos despedirmos para irmos embora a Elaine que representava a EA (entidade acompanhante) nos 
perguntou se poderíamos fazer uma reunião para conversarmos sobre um assunto relacionado com o 
projeto e que nesta reunião o Felipe que também é da EA viria para participar. Marcamos a reunião para três 
dias depois da capacitação que aconteceu em um sábado e ficamos apreensivos sobre que assunto seria 
tratado na mesma. Quando chegou o dia da reunião notamos que a Elaine estava muito triste e perguntamos 
a ela o que estava acontecendo. Ela disse para esperarmos até que todos chegassem para conversarmos. 
Depois de uns 20 minutos começamos a reunião e notamos que a Elaine colocou uma caixinha de lenço de 
papel em cima da mesa. Quando começamos a falar a Elaine começou a chorar. Ficamos assustados e logo 
recebemos a notícia que ela estaria nos deixando para trabalhar em outro local mais próximo de sua casa. 
Todos começamos a chorar, pois a Elaine que já tinha vindo para substituir o Roniel que nos acompanhou 
nos primeiros meses do  Projeto Jaguari de Tanques Redes pela EA agora também nos deixaria, depois de 
termos criado um vinculo não só de trabalho mais de uma amizade, carinho e carisma por ela e sempre que 
precisamos   ela nunca deixou de nos auxiliar. Aprendemos muito juntos e só em saber que não teríamos sua 
presença tão próxima como era ficamos muito tristes. Parecia que estávamos perdendo uma grande parte do 
nosso coração e foi muito doloroso para nós. Ela nos fazia sentir muita vontade e determinação para 
cumprirmos tudo que o projeto exige. Nunca nos falou que não conseguiríamos cumprir as exigências e 
quando falávamos que não sabíamos como cumprir alguma exigência ela nos falava que seu papel era nos 
apoiar e se por acaso ela também encontrasse dificuldade para cumprir as exigências que poderíamos 
consultar a Wanda para nos apoiar. Sentiremos muito sua falta, mas sabemos que sua saída foi para sua 
melhoria e lhe desejamos muita sorte. 

Depois que todos já tinham falado e agradecido a Elaine por tudo que aprendemos com ela o Felipe nos 
comunicou que o Roniel voltaria e que acompanharia a APASIAN até o final do projeto. Ficamos mais 
tranquilos, pois voltaríamos a trabalhar com uma pessoa que também conhece muito bem nossa luta para 
continuar e seguir com este projeto até o final. Somos muito gratos por nos mandar pessoas que nos ajudam 
muito e nos fortalecem para não desistirmos da nossa caminhada, por isso somos muito gratos a todos vocês 
do ICE, por nos fortalecerem nessa caminhada.  

Muito obrigada Elaine por tudo que você nos ensinou. Temos agora o prosseguimento com nosso amigo e 
companheiro Roniel que foi quem começou a nos ensinar a dar os primeiro passos. Aprendemos a nos 
comportar melhor e a ser mais dedicados com as coisas, mais organizados e ganhamos muita experiência e 
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muito conhecimento de varias coisas, sobre leis, sobre capacitações e sobre elaborações de projetos. Temos 
agora um pouco de conhecimento de tudo isso que aprendemos com você.  

Aprendemos que o projeto além de nos proporcionar a ser  facilitadores de geração de renda também nos 
ensina a ser  humildes, compreensivos, impulsiona o aumento de nossa autoestima, desperta nossa 
sabedoria e nos mostra que somos capazes de conquistar nossos sonhos. Nos atribui muitas conquistas, 
grandes laços de amizade, nos fortalecendo para que possamos ajudar outras organizações a se desenvolver.      

 

16. DEPOIMENTOS 

 

Do ponto de vista ambiental o Projeto irá trazer grandes benefícios, pois entendemos que após a oferta de 
peixe aumentar haverá uma queda na pesca predatória uma vez que não haverá procura por esses produtos 
pelos consumidores. No aspecto social também será de grande valia para com o município, pois será uma 
nova atividade que gerará renda para os ribeirinhos entre outros que dependem da pesca no município. 

A Prefeitura vem apoiando o projeto em todas as suas frentes pois entende que com o desenvolvimento local 
poderá alavancar o Município nas questões sociais e ambientais, tanto é que após a transição de 3 
Secretários todos se mostraram favoráveis ao projetos uns mais outros menos, mas assim contribuindo com a 
APASIAN viram um oportunidade de melhorar as condições da Represa do Jaguari e consequentemente 
acabar com a pesca Predatória. 

Coloco-me a disposição novamente para contribuir pela causa da APASIAN, e fortalecer as premissas acima 
citadas. 

Fabio da Silva Laurindo 
Assessor Executivo de Meio Ambiente 

 

 

Queremos ver o projeto implantado para que encorajem outras pessoas a desenvolverem projetos 
semelhantes. 

Luiz Carlos do Espírito Santo  
Depósito de Materiais de Construção - CAESA 

 

 

Dificuldades nas mãos da APASIAN não existem. Acompanhamos uma parte da estruturação para realizar as 

atividades de criação de peixes em tanque rede e percebemos que há muita garra, determinação e muita 

ética praticada pelos associados liderados pelo Presidente Jair. 
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A atividade da Piscicultura é uma das mais antigas do mundo, mas o peixe ainda não tem o seu consumo 

preferido. Mas as APASIAN acredita que a atividade além da fonte de renda e geração de trabalho é uma 

inesgotável fonte de alimentação e pretendem contribuir para aumentar a oferta de peixes. 

A APASIAN está, de forma gradativa, dando exemplo de bom uso dos financiamentos para a "erradicação da 

fome" com o direcionamento correto para a capacitação profissional dos seus associados bem como a 

aquisição de equipamentos e instalações. 

Na busca de atender à legislação, a APASIAN passou a ser referência para outros interessados na mesma 

obtenção pois pelo empenho, passou a saber o "caminho das pedras", depois de muitas idas e vindas nos 

Órgãos Públicos. 

Nos orgulhamos de poder atender às capacitações solicitadas pela APASIAN. 

Antonio Manuel 

Comprática Cursos 

 

 

Conheci a APASIAN na Capacitação de Elaboração de Projetos, oferecida pelo Programa PorAmérica. Na 

época, eu acompanhava outra ODB que participava do mesmo processo de seleção, porém, a proposta da 

APASIAN me chamou atenção pela propriedade com que os associados falavam da organização e das 

possibilidades de combate à pesca predatória no município de Santa Isabel-SP. 

Pouco tempo depois, ingressei no ICE-Instituto de Cidadania Empresarial, entidade acompanhante da 

APASIAN no já aprovado Projeto Jaguari de Tanques Redes. A APASIAN conseguiu aprovação no PorAmérica e 

eu tive o prazer de ser a técnica da EA que acompanhou o projeto durante boa parte da execução do mesmo.  

Foi um processo de muito aprendizado para todos os envolvidos. Vi a APASIAN encontrar argumentos para 

defender o projeto diante de todas as dificuldades. Dificuldades essas que foram muitas, porém, o Projeto 

Jaguari significa mais que um simples projeto para APASIAN. O projeto significa a crença na preservação da 

represa, na sensibilização da cidade de Santa Isabel para a valorização de seus recursos e ainda uma opção 

de alimentação saudável e renda para as famílias envolvidas no projeto.  

Acompanhei a APASIAN desde sua primeira prestação de contas para o PorAmérica, e para mim, esse foi um 

dos momentos mais exaustivos. Era primeira vez que eles faziam uma prestação de contas com tantos 

detalhes e que exigia tantas informações e meu papel como técnica era orientá-los, para que eles não 

dependessem de agentes externos em outros momentos. Levamos dias para finalizar o processo e vi nas 

prestações posteriores como foi importante todo nosso esforço na primeira. A APASIAN não tem medo das 

dificuldades e adversidades e pude observar o desenvolvimento de cada um dos beneficiários do projeto. 



 

                     ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES AMADORES DE SANTA ISABEL 
 ÁFRICA NILO – APASIAN 
 CNPJ: 10.176.150/0001-04 

Nossa sede é a Rua Mar Vermelho, 08 - Torre - 07500-000 - Santa Isabel-SP 
Nosso endereço para Correspondência: Praça da Bandeira, 96 - Centro - 07500-000 Santa Isabel-SP. 

TEL: (11) 95304-2196  //  (11) 97456-1288 
E-mail: apasian@hotmail.com 

35 

O Projeto Jaguari de Tanques Redes é uma das ações de APASIAN, uma organização que vivencia o que 

defende, e defende o que acredita. Costumo dizer que a APASIAN me ensinou o significado da palavra 

persistência e por isso, mesmo não atuando mais como técnica da EA, acredito, defendo e apoio a APASIAN, 

pois tenho certeza da capacidade da organização na execução de suas atividades. 

Elaine Ricci 
Socióloga 

Técnica da Entidade Acompanhante (01/13 a 03/14) 
Apoiadora da APASIAN 

 
 
 

Foi um privilegio acompanhar as andanças de uma organização de base que exerce a nobre tarefa da 

preservação ambiental.  Num mundo onde ainda nos sentimos independentes da relação com a natureza, 

onde assumimos que devemos apenas controla-la, essa tarefa se torna bem difícil e louvável.  

Algo novo, um sonho que queria se tornar realidade. O Projeto Jaguari Tanques redes trouxe oportunidades 

para a organização. Gerar renda para seus associados. Combater a pesca predatória. Capacitações técnicas 

em pescado e gestão. Mobilização e Captação de Recursos. A crença e a obstinação da APASIAN foram se 

alimentado e se desenvolvendo nesses anos de luta e aprendizagem. A organização foi transformando-se em 

um perfil mais profissionalizado. Aprender a identificar um problema e uma oportunidade, criar objetivos, 

pensar nas atividades e recursos, colocar tudo isso no papel. Executar e avaliar. A APASIAN se fortaleceu 

nesse fazer. E buscou uma forma coletiva de fazer isso. Mesmo sem ainda ter estruturas e funções bem 

definidas, e apesar da baixa participação ativa de Associados. Nessa pratica, a organização viveu e vive os 

desafios da centralização e autonomia na tomada de decisões, e na execução das tarefas. Um aspecto grupal 

que ainda merece muita atenção por parte de seus integrantes.  

O aprender fazendo e o ensinar aprendendo também foram e são um jeito de ser que a APASIAN 

desenvolveu. A organização pesquisou leis, decretos, sanções, subiu e desceu os altos morros da burocracia, e 

sabia ensinar os técnicos de órgãos públicos sobre coisas que eles já deveriam saber. Um ponto muito forte 

da sociedade civil organizada assumir esse papel de ensino aprendizagem.  

O fazer do projeto estimulou a organização a pensar e repensar o seu próprio fazer. A organização revisitou 

sua missão e visão, alterou seu estatuto, trouxe movimentação para a sua sede, deu forças para nascerem 

outras iniciativas.  

Conveniente lembrar que a relação da APASIAN com o projeto Jaguari Tanques Redes no PorAmerica se deu 

no contexto de um programa de desenvolvimento local e comunitário coordenado pelo ICE em Santa Isabel 

durante 2010 e 2015. Nesse novo panorama, a APASIAN exerceu liderança em redes e conselhos. Atualmente 

sua sede é compartilhada com a Redisbel e com o Coletivo Ocuparte. Ao optarmos por lançar o programa 
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PorAmerica no município em 2011, também foi uma oportunidade de mapear o campo dos negócios 

inclusivos e conhecer outras organizações como a Cata Papel e a AIPRO.  

Felipe Brito  
Coordenador do Eixo de Fortalecimento Local do 

ICE – Instituto de Cidadania Empresarial 
 

 

O Projeto Jaguari de Tanques Redes, através do Programa PorAmérica está chegando ao fim e ainda não há 

resultados referentes a aumento de renda, fortalecimento de mercado ou de aspectos empresariais. No 

entanto, o que se tem na APASIAN é o fortalecimento de um grupo e de uma organização que escolheu trilhar 

o caminho correto, que no Brasil muitas vezes significa o caminho das pedras. Imagino que se a APASIAN 

tivesse buscado ajuda junto a políticos em troca de favores ou partisse para o encurtamento de caminhos 

através de favorecimento econômico esta licença ambiental já teria saído, mas esta organização escolheu ser 

honesta e está dando um baita trabalho para os órgãos (in)competentes, pois está conseguindo avançar 

apesar de todas as tentativas, no meu entender propositais, de fazê-los desistir. Eu acho que ser honesto é 

fundamental e para mim este é o único caminho possível, mas estou ressaltando isso, pois entendo que é 

uma atitude que deve ser valorizada e tem muito a ver com a demora na obtenção da licença. 

A APASIAN tem ensinado coisas para a Prefeitura de Santa Isabel e tem feito a CETESB estudar bastante para 

dar respostas convincentes às suas solicitações. E o mais incrível é que apesar disso a APASIAN é respeitada 

nestes órgãos, pois tem feito tudo com muita educação erespeito.  

Os resultados que o Projeto Jaguari de Tanques Redes proporcionaram são muitos: 

 A Elaboração de Caracterização do Empreendimento; 

 O convite (já aceito) para fazer parte da Câmara Setorial do Pescado; 

 A implantação de um projeto piloto de aquaponia, que pode vir a se tornar uma possibilidade 

complementar de geração de renda, para além dos tanques redes; 

 A capacidade de se comunicar com profissionais do alto escalão da CETESB, do Ministério da Pesca e 

Aquicultura e da Agência Nacional de Águas; 

 O convite via Câmara Setorial do Pescado para opinar e propor alterações no novo decreto que 

regulamenta a atividade em tanques redes no Estado de São Paulo; 

 A obtenção por 2 membros da Associação de habilitação para condução de 

embarcações (ARRAIS); 
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 O registro junto ao Conselho Estadual de Medicina Veterinária e a possibilidade futura da APASIAN se 

tornar responsável por supervisionar projetos de aquicultura de outras pessoas e organizações; 

 A parceria com o Instituto de Pesca de São Paulo para o estudo da capacidade de fósforo na Represa 

Jaguari, estudo inédito no estado, de alto custo, e que surgiu como exigência da CETESB na tentativa, 

ao meu entender, de fazer a APASIAN desistir do projeto. 

Não sei se estes pontos que listei podem ser considerados como resultados para o BID, já que não são dados 

quantitativos. Para mim é inegável que estes aspectos são grandes resultados do fortalecimento do grupo e 

da organização. 

Esta "Odisséia da APASIAN" não pode ser perdida de maneira alguma. Eles estão abrindo uma trilha que um 

dia vai virar uma estrada e não poderemos esquecer quem é que foi com o facão na frente, desbravando este 

caminho. 

Roniel Lopes 
Técnico responsável pelo acompanhamento das 
 atividades do Projeto Jaguari de Tanques Redes 

 

 

Foi importante para mim participar do projeto jaguari de tanques redes como beneficiarias eu que nunca tive 

um certificado de algum curso hoje tenho cinco  certificados dos cursos de capacitações que fizemos com o 

recurso do projeto, isto é muito importante para mim porque é uma associação que traz muitos benefícios 

para todos. 

Gostei muito de todas as capacitações que fizemos também com as novas amizades que conquistamos e 

novos conhecimentos que tivemos.  

Agradeço tudo isto ao programa PorAmerica e a entidade acompanhante que nos proporcionou tudo isto. 

 Vanilda Bento dos Santos  
Beneficiária do Projeto 

 

 

Declaro que no começo do projeto não entendia quase nada com o decorre do desenvolvimento do projeto 

comecei a entender, como eu tinha que ajudar a executar o projeto quais as metas que precisaríamos cumprir 

a partir daí foi ficando mais fácil para nós beneficiários do projeto fizemos varias reuniões com apoio da 

entidade acompanhante que nos deu toda assistência.  
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Conseguimos a começar a executar todas as metas que o projeto nos trazia, a cada reunião que eu 

participava via que para alcançar nosso objetivo o grupo precisaria trabalhar  forte e foi o que aconteceu, 

nunca desistimos e não vamos desistir, por isso temos que agradecer a todos que acreditaram em nosso 

trabalho. 

O projeto desenvolvido pela APASIAN  nos permitiu fazer varias capacitações que nos fez aprender muitas 

coisas. 

Hoje através do projeto e das capacitações conquistei sete certificado os sete de toda minha vida até aqui. 

Sou muito grato agradeço de coração por tudo que o programa Poramerica e entidade acompanhante e 

APASIAN me permitiu conquistar.  

Vicente de Paulo Leite  

Tesoureiro da APASIAN e Beneficiário do Projeto 

 

 

Santa Isabel é um município carente de políticas públicas sócio ambientais e culturais. O município tem 82,5% 

de seu território protegido pelas leis de mananciais e possui grandes reservas de áreas verdes ainda 

protegidas. O reservatório do Jaguari, pertencente a bacia do Rio Paraíba do Sul é responsável pelo 

abastecimento de 46 municípios, parte do estado do RJ e Sul de Minas Gerais. 

O trabalho realizado pela APASIAN em Santa Isabel este ligado a preservação dos mananciais e a proteção 

dos recursos naturais do município, bem como a regularização de atividades de geração de trabalho e renda 

direcionada aos pescadores amadores e atividades profissionais relacionadas à pesca. 

Atividades desenvolvidas pela entidade como, por exemplo:  

 Fomento a participação em políticas públicas municipais; 

 S.O.S Represa do Jaguari – Conscientização Ambiental; 

 Capacitações (facilitadores; gestão de projetos; captação de recursos; 

 Apoio a outras entidades do município; 

o Cata Papel (Reciclagem) 

o Coletivo Ocuparte 

o Redisbel 

o Capoeira Beija Flor 

o Associação Comercial de Santa Isabel 

o AIPRO – Associação de produtores Rurais 

 

 Mantenedor do espaço coletivo de trabalho (utilizado por diversos grupos do município); 
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 Atividades de educação ambiental nas escolas; 

 Soltura de peixes na represa do Jaguari em parceria com a CESP e escolas do município; 

 Membro do subcomitê de bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul; 

 Apoio ao desenvolvimento local comunitário de Sant Isabel; 

 

Tendo em vista as atividades já realizadas pela APASIAN e seus programas já planejados para um 

desenvolvimento futuro no município e na região, declaro de extrema importância a continuidade dos 

trabalhos que a organização vem promovendo e realizando.   

Particularmente tive a oportunidade de participar de algumas capacitações oferecidas pela entidade por 

meio do apoio do programa PorAmérica e do apoio do ICE (instituto de Cidadania Empresarial), como o curso 

de facilitadores e gestão de projetos, onde tive a oportunidade de ampliar meus conhecimentos nestas áreas 

e sobre estes temas. No espaço coletivo cedido pela entidade para ampliação de novos projetos e iniciativas 

sócios culturais e ambientais de outros grupos podemos realizar diversas reuniões e encontros estratégicos o 

que foi muito rico para o crescimento dos grupos e da rede local também facilitada com apoio da entidade. 

Destaco de extrema importância a busca por mais apoio institucional e financeiro para o desenvolvimento 

destas iniciativas já iniciadas e promovidas pela entidade e pelos grupos culturais envolvidos no processo de 

desenvolvimento local comunitário. Além da dedicação dos membros e grupos de apoio já existentes se faz 

necessário o apoio de outras organizações, grupos e instituições, publicas e privadas para a continuidade 

destas ações e mobilizações que são de extrema importância para o município de Santa Isabel. 

Concluindo, durante estes últimos anos (2010-2014) o processo iniciado com grande contribuição da APASIAN 

no município de Santa Isabel gerou um grande movimento de mobilização de atores sociais engajados no 

desenvolvimento local e comunitário do município e de acordo com os processos vivenciados pelos grupos e 

pela rede há grandes possibilidades dos programas ganharem uma projeção significativa para o município e 

contribuírem de fato com melhorias na qualidade de vida da população isabelense. 

Ricardo Maia Hernandez 

AMAR Arquitetura Meio Ambiente e Restauração Ambiental 

Estação de Permacultura de Santa Isabel 

Membro da REDISBEL e Coletivo Ocuparte  

 

 

Tenho 49 anos, sou casado há 24 e minha primeira filha tem 4 anos. Em 1985 servi o exercito Brasileiro por 

cerca de 4 anos. Quando fui servir o exército fui obrigado a parar de estudar estava cursando a 8ª serie. Após 

quatro anos saí do exército e comecei a trabalhar para ajudar minha mãe a sustentar meus irmãos. Não tinha 

mais vontade de voltar a estudar. 
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 Gosto muito de pesca e em 2008 vem a necessidade de montarmos uma associação, pois a pesca predatória 

em nosso município estava degradando nossa represa. Em 2011 recebemos em nosso município o 

lançamento do programa PorAmérica e a Associação dos Pescadores foi convidada pelo Instituto de 

Cidadania Empresarial ( ICE) a participar do lançamento. Após o lançamento fomos convidados pelo ICE a 

montar um projeto de geração de renda e apresentarmos para o programa. Para nós da APASIAN foi um 

trabalho muito difícil, pois nunca havíamos feito um projeto, mas aceitamos o desafio e fomos para 

elaboração do mesmo. Fomos apoiados pela entidade acompanhante que também contratou  o Instituto 

Meio para nos auxiliar na elaboração do projeto. 

Depois do projeto elaborado encaminhamos o mesmo no final de 2011 para o programa e no começo de 

2012 fomos informados pelo programa que nosso projeto foi aprovado e que o primeiro desembolso estava 

previsto para o mês de junho de 2012. 

Recebemos o mesmo e começamos a desenvolver o projeto e eu sou o coordenador do projeto  e como 

prevemos no projeto que precisaríamos do licenciamento ambiental  e em busca do mesmo vimos que 

precisaríamos  elaborar  vários documentos foi aí que eu tomei a decisão de voltar a estudar. Em julho de 

2013 conclui o ensino fundamental e isto só aconteceu porque assumi a responsabilidade de ser o 

coordenador do projeto e eu não tinha um bom entendimento sobre as leis que regem o licenciamento 

ambiental e com a conclusão de meu estudo passei a entender melhor sobre este assunto podendo assim 

contribuir de uma melhor forma na busca da licença ambiental. 

Agradeço ao programa por nos prestigiar com esta oportunidade que é de fundamental importância para 

mim pessoalmente e também contribuiu muito  para alavancarmos ainda mais nossa entidade junto à 

população de nossa cidade. O programa nos possibilitou a ter voz ativa junto aos três governos: federal, 

estadual e municipal. 

Hoje sou uma pessoa que através da execução do projeto aprendeu coisas que nunca imaginou que ia 

aprender. Participei de todas as capacitações que ocorreram durante o projeto e isto contribuiu ainda mais 

para aumentar meus conhecimentos. O programa me possibilitou fazer minha primeira viagem de avião 

dentro do Brasil e minha primeira viagem internacional. 

Mais uma vez agradeço ao programa e à Entidade acompanhante em permitir o aumento de meus 

conhecimentos. Sou muito grato a todos. 

Sinto-me orgulhoso em ter tido a oportunidade de coordenar este projeto. Hoje todo conhecimento que 

conquistei ao longo deste projeto posso dividir com outras pessoas. 

Jair Simão Ferreira 

 Coordenador do projeto e presidente da APASIAN 
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17. FOTOS 

 

 

Capacitação Aquaponia 

 

Capacitação Aquaponia 

 

Capacitação Aquaponia 

 

Capacitação Aquaponia 

 

Capacitação Aquaponia 

 

Barco da APASIAN 
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Barco da APASIAN 

 

Barco da APASIAN 

 

Capacitação Beneficiamento do Pescado 

 

Intercâmbio com Grupo Nação 

 

Documentos para o Licenciamento Ambiental 

 

Intercâmbio com Grupo Nação 
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Intercâmbio com Grupo Nação 

 

Intercâmbio com Grupo Nação 

 

Represa Jaguari 

 

Represa Jaguari 

 

Intercâmbio Grupo Nação 

 

Intercâmbio Grupo Nação 
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Intercâmbio Grupo Nação 

 

 

 

Encontro Internacional em Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


