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O WWF-Brasil é uma organização não
governamental brasileira dedicada
à conservação da natureza com os
objetivos de harmonizar a atividade
humana com a conservação da
biodiversidade e promover o uso
racional dos recursos naturais em
benefício dos cidadãos de hoje e das
futuras gerações. O WWF-Brasil,
criado em 1996 e sediado em Brasília,
desenvolve projetos em todo o país
e integra a Rede WWF, a maior rede
independente de conservação da
natureza, com atuação em mais de 100
países e o apoio de cerca de 5 milhões
de pessoas, incluindo associados e
voluntários.

Produtos
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Histórico
Desde 2002, o WWF-Brasil, por meio
do Programa Pantanal para Sempre,
desenvolve parcerias com associações
de produção de artesanato em pele de
peixe nas cidades de Miranda, Coxim e
Corumbá, no Mato Grosso do Sul.
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A Associação Mulheres Organizadas
Reciclando o Peixe (Amor-Peixe),
fundada em 2003, em Corumbá (MS),
tem o objetivo de promover a melhoria da
qualidade de vida dos pescadores e de
suas famílias, aliada à conservação dos
recursos naturais pesqueiros, aquáticos e
vegetais e à qualidade ambiental.

Educação Ambiental
Além da produção de artesanato, a
associação desenvolve atividades
socioeducativas por acreditar que a
Educação Ambiental é um caminho para
se promover a qualidade de vida e a
consciência comunitária.
A experiência da Associação AmorPeixe em estimular a formação
das associadas e em promover a
alfabetização de pescadores reflete
a importância da inclusão social de
mulheres e homens do Pantanal que
encontram na pesca e na produção de
artesanato o seu meio de vida.
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Cursos de capacitação no curtimento
da pele de peixe e na confecção do
artesanato são realizados com apoio de
diversas instituições. A Associação AmorPeixe também é incentivada a participar
em feiras e exposições nacionais para
divulgar os produtos.

As 11 associadas foram
treinadas em diferentes áreas
de produção (curtimento,
corte, costura, bordado) e
aprenderam técnicas para
melhorar a qualidade e o
design do artesanato.
A associação produz cerca de
20 tipos de produtos artesanais
(bolsas, agendas, cadernetas,
chaveiros, roupas, sandálias,
brincos e outros acessórios).
As matérias-primas utilizadas
são a pele de peixes (tilápia,
pacu, piranha), palha de Buriti
e tecidos naturais. As peças
estão disponíveis nas cores
azul, vermelho, verde e natural.

Encomendas:
Associação Amor-Peixe
End.: Rua Dom Aquino, 405, Centro,
79303-000, Corumbá (MS) - Brasil
Tel: (67) 3232.2325 | E-mail: amorpeixe@hotmail.com
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