
Quem Somos
Preparamos esta apresentação para que 

você possa nos conhecer melhor e entender 
nossos projetos culturais de fomento da 

pesca esportiva. 



Origem e Colagens
O instituto Clube da Pesca nasceu em 2011 após um
vazamento catastrófico de esgoto na região de Salto Grande,
represa de Americana, cidade pertencente a Região
Metropolitana de Campinas – SP.

Um grupo de amigos, que pescava freqüentemente no
manancial se uniu para apurar a origem de tamanha poluição
despejada na represa. Após o vazamento, uma explosão de
aguapés e mortandade de peixes sem precedentes atingiu o
local, rico em espécies como a tabarana, tucunaré amarelo,
apaiaris, corvinas, pintados e ximborés.



Apesar dos esforços na apuração das causas,
reiterados alertas às autoridades públicas e ações
sócio ambientais locais, a represa nunca mais foi a
mesma. Até os dias de hoje está repleta de Aguapés,
com água imprópria para banho, cada vez menos
piscosa, com odor forte e lixo acumulado.

Desde então o Clube da Pesca abraçou a causa
ambiental como meta e a pesca esportiva como meio,
e apesar de não sair vitorioso na despoluição da
represa de Salto Grande, passou a incentivar a pesca
esportiva e preservação ambiental como forma de
exploração sustentável, conscientização da atividade
pesqueira e a transformação da pesca profissional no
turismo ecológico.

Atendendo a anseios de empresas e grupos
atrelados a pesca esportiva nacional, em 2019
Instituto Clube da Pesca virou Marca e passou a
atuar como um verdadeiro facilitador à promoção de
eventos, organização de torneios, seleção e
desenvolvimento colaborativo de produtos e
produtor audiovisual.



Cultural Audiovisual

Como forma de colaborar com a promoção da pesca 
esportiva em todo território nacional, o Clube da Pesca 
iniciou a produção de documentários com o intuito de 
atingir o maior numero de pessoas possível e despertar 
no público alvo o interesse sobre o esporte e transmitir 
os benefícios do esporte ao desenvolvimento sustentável 
como um todo. 

O Fator Pesca é um projeto audiovisual idealizado para 
promover a Pesca Esportiva como esporte, turismo 
ecológio e desenvolvimento sustentável. 

Ele é dividido em diversos subprojetos resumidos em 
documentários seriados e ducumentários média e longa 
metragens todos independentes entre si, sendo que 
alguns já estão com planejamento e roteiro em 
desenvolvimento. Assista ao piloto:

https://www.youtube.com/watch?v=-SFxSyJNJx0
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Adotamos um hotel na Amazônia

Ante as dificuldades históricas provocadas pela

Pandemia do COVID 19, o CDP tomou

conhecimento da história de uma família de

ribeirinhos moradores do rio juma que estavam

com dificuldades em dar seqüência no seu

empreendimento de turismo sustentável na

floresta amazônica. Como forma de ajudar na

promoção da pesca como turismo ecológico e

colaborar com o desenvolvimento sustentável da

região, o Clube da Pesca.org, por meio do

Thiago H. Fantini, auxiliou a família na

legalização do empreendimento junto a

prefeitura, em toda a parte burocrática

comercial, e vem colaborando na prospecção de

clientes através da página do instagram na rede

social, inclusive guiando expedições de pesca

para pousada de forma voluntária.



Na mídia
Devido ao grande alcance nas redes e diversas publicações de matérias sobre temas atrelados a pesca esportiva, o
Clube da Pesca.org, por meio de seu Fundador, Dr. Thiago H. Fantini está constantemente presente na mídia, com
opiniões e informações relevantes sobre a prática que só no Brasil movimenta hoje mais de 2 Bilhões de reais
anualmente.

https://noticias.r7.com/cidades/folha-vitoria/a-maior-cheia-da-historia-da-bacia-amazonica-22022022
https://www.rededenoticiaspr.jor.br/p/noticias-dino_27.html?title=a-pesca-esportiva-na-represa-de-salto-grande&partnerid=3003&releaseId=273188


Matéria no R7 (Record News) sobre o ranking

Clique aqui para  matéria completa no 

portal R7 
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