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COMPANHEIROS, PESCADORES DO NORDESTEI
Saúdam e enviam abraços a todos vocês, 17 pescadores e 5 pescadoras, reunidos no
19 ENCONTRO

REGIONAL

rezlizado nos dias 2 7 e 2 8 de abril de 19 75, no Seminário de Olinda,
Pernambuco.
Os pescadores representavam as praias de
Carneiro (Tamandare)
Gaibü,
Ponte dos Carvalhos,
Olinda,
Itapissuma,
Itamaracâ - todas de Pernambuco,
Pitimbú,
Caú, Lucena - da Paraíba.
As PESCADORAS vieram de Ponte dos Carvalhos.
Foi a base da vida e da luta das PESCADORAS que procuramos revi
sar em nosso MOVIMENTO em cada uma das praias presentes.
"A gente não baixa a cabeça diante das dificuldades".
"APESAR DOS FRACASSOS, A GENTE CONTINUA PROCURANDO
UM CAMINHO PARA MELHORES DIAS"'.
Foram estas as palavras-chave

das PESCADORAS.

Nos nos perguntamos:
"E NÕS, COMO É QUE CAMINHAMOS"?
"COM QUE ÂNIMO NÕS PROCURAMOS MELHORES DIAS"?
Leiam com atenção este boletim "0 LEME"'.
Discutam entre si, nas caiçaras,
em reuniões,
nos bate-papos'.
FAÇAM A MESMA PERGUNTA A VOCÊS MESMOS'.
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■4? ENCONTRO

REGIONAL
DO

DEPESCADORES

NORDESTE

Dia 2 7 de abril

Iniciamos o ENCONTRO as 8,00 horas da manhã.
Após a apresentação de cada participante, as PESCADORAS con
taram de sua vida atribulada e de sua luta por melhores dias, cada uma
das cinco presentes dando sua contribuição:
1. A REALIDADE DE NOSSA VIDA.
a) As condições de pesca
"Nos pescamos nos rios Pirapama e Jaboatão, cercados de mangue.
Armadas de gerere e rede pequena, procuramos o camarão, carapeba, tai-'
nha e outros peixes miúdos'.'.
"No mangue apanhamos marisco e caranguejo, caindo muitas vezes'
ate o pescoço na lama podre".
"Mosquitos e maroins nos mordem constantemente. Mariscos e troncos de mangue cortam nossos pês".
"Durante muitos meses do ano, as caldas das usinas e da distilaria do Cabo tornam as pescarias insuportáveis. As águas apodrecidas pelas caldas e envenenadas pelos ácidos de outras fábricas acabam com nos
sas redes e caçoeiras antes do tempo normal. Muitas vezes chegamos no '
mangue e encontramos centenas de caranguejos mortos. Peixes e camarão '
botam a cabeça fora da água, em busca de ar".
"0 rio Pirapama está criando determinados vermes e cistosomas.'
Uns anos atrás, quem tomava banho no rio, apanhava freqüentemente febres perigosas. Fala-se ate em mortes causadas pelas febres. Isto foi
por volta do ano de 19 7D'.'.
"Ainda hoje, a poluição é grande e parece piorar novamente. Durante as pescarias, a gente sente comichão nas pernas. Uns beliscões '
que dão a impressão de que o sangue está parado no corpo".
"Outras vezes, a gente pensa que mutucas estão mordendo as pernas, mas as picadas são dos resíduos das fábricas'.'.
"Já peguei muita frieira nos pás e um cinzento nas pernas que'
antes eu não tinha".

"No tempo das caldas da Usina Bom Jesus, aparecem muitos sangue-sugas que entram nas pernas da gente, durante as pescarias".
"As caldas deixam um azedo nas águas que fazem mal ã gente".
"Por causa da distância e do material de pesca, a gente so pode
levar um pouco de ãgua para beber. No mangue, a gente cozinha com a água
poluida do rio. Quando a água ferve, fica uma espuma suja em cima. A '
gente tira a espuma e aproveita a água para preparar o pirão".
"Uma vez, depois de comer um pirão desses, me deu uma dor tão '
grande que passei o dia caída no mangue, sem poder andar. As companhe_i
ras ficaram ao meu lado e não me abandonaram'.'.
"MESMO COM ESSE SOFRIMENTO TODO,
NÕS NÃO ESTAMOS DESGOSTOSAS"I

b) A renda das pescarias
"Algumas de nos estão obrigadas a pescar nessas condições, porque os maridos trabalham nas usinas e ganham um salário-miséria, alem '
de não acharem trabalho durante meses".
"Outras não têm marido e estão forçadas a pescar para sustentarem a si mesmas e seus filhos".
"0 que a gente pesca, leva para comer em casa. 0 que sobra no '
fim da semana, a gente leva ou manda para vender na feira do Cabo. Há '
semanas que a gente ganha vinte cruzeiros, em outras,apenas seis a dez

"As que têm marido ainda conseguem se virar um pouco e as que
não têm marido, como e que podem viver e criar seus filhos"?
"MAS NÕS NÃO ENTREGAMOS OS PONTOS'", l
c) Nossa Saúde
"Com uma vida dessas no mangue, sem comer direito e andando sem
pre em águas poluídas, como e que pode ser nossa saúde"?
"Não sei como nos não morreu ainda. Estamos cheios de vermes, de
reumatismo e de gripe. Muitas vezes nos dá aquela dor na barriga que a
gente pensa estar morrendo":
"0 pior e que a gente não tem direito â assistência médica, porque nos não pode pagar o INPS. 0 PRORURAL não nos dá direito, porque a

gente não é oficialmente reconhecida na classe dos pescadores".
d) Nossas, Casas
eram uns mocambos velhos e estragados. No inverno de 1973, seis
companheiras perderam os mocambos pelas chuvas e tampestades. Ficamos'
na rua. Uma companheira foi acolhida na igreja dos crentes, mas depois
de algumas semanas foi botada para fora".

2. NOSSA BUSCA DE MELHORES DIAS
a) Primeiras Reuniões e Dia de Estudos-

-

■-■•

"Em Ponte dos Carvalhos,ha uma Sociedade Beneficente de Pescadores. Ela foi fundada em 1966, com a finalidade de combater a poluição dos rios. Esse combate não deu resultado nenhum, e as diretorias'
que se seguiam no decorrer de seis anos, desistiram da luta, deixando
a Sociedade sem atividade'.'.
"Em 1972 , foi eleita a nova diretoria, cujo presidente nos con
vidou a participar das reuniões semanais. A gente teve oportunidade'
de contar um pouco de nosso sofrimento. Mas ninguém sabia apontar um'
caminho para sair dessa situação. E nos ainda não sabia bem, por que
ficar na Sociedade7'.
"Havia companheiras que mangavam da gente:"Vocês são bobas; o
presidente e um ladrão, sõ quer explorar vocês".
"Mas eu não tinha nada para ele roubar. A gente nascemos porque
pôde nascer e lutar. Nos não ligava para as fofocas".
"APESAR DE NÃO VER CAMINHO NENHUM,
NÃO BAIXAMOS A CABEÇA".
"A gente ainda queria ver as coisas caminhar".
"No dia 22 de janeiro de 1973, a gente fez um dia de estudos,
no Centro Social de Ponte dos Carvalhos. Participaram oito PESCADORAS
de lã e quatro de Massangana, alem de quatro pescadores da Sociedade
Beneficente".
"Nesse dia, a gente não escondemos nada de nossa vida sacrifi
cada. Ate os pescadores ficai^am espantados. A gente refletiu e pensou
muito o que se poderia fazer para melhorar nossa situação. Mas a gente
não encontrou nenhum caminho, porque os problemas eram grandes demais"

,. "No.f11' resolvemos fa^er mais um abaixo-assindado à Capitania
dos Portos,. pedindo providências contra a poluição, Nos dias seguintes
cerca de duzentas pessoas, entre as quais pescadores(homens e mulheres
e lavadeiras, assinaram a carta".
"Fomos a Capitania dos Portos do Recife. La nos disseram que já
estavam tomando providências e, em breve, o problema da poluição esta
ria resolvido'.1.
"Mas até hoje, abril de 1975, nada foi resolvido"-.-

•

"E as condições de pesca continuam como antes".
"MESMO ASSIM NÃO DESISTIMOS DE NOS REUNIR
E PROCURAR OUTROS,CAMINHOS PARA MELHORES DIAS"

b). Em. busca da Pro-.jdência Social
"Enquanto isso, nos sentiu cada vez mais o problema de nossa r
saúde, com a falta de assistência medica. No posto de saúde e no hospital, a gente sempre ê colocada em segundo lugar, por.jue e indigente".
"Nos não tem dinheiro para pagar o INPS. A gente s5 via um jeito:
Procurar, um caminho para ter direito a assistência medica pelo PRORURAI.':
"Fomos a Capitania dos Portos para ver a possibilidade de tirar
a Caderneta Profislsioiial de Pescador, sem a qual o PRORURAL não atende'
os pescadores. Na Capitania nos foi dito que, ha Marinha, so eram reconhecidas duas profissões de mulheres: as camereiras de navio e as cozinheiras" .
"A gente foi ao Diretor do FUNRURAL do Recife, o qual nos recebeu com muita cordialidade. Mas, também ele lamentou não.poder ajudar,
porque, por lei., era preciso, apresentar a Caderneta de Pescador, para '
ter direito a assistência".
"O ultimo recurso era o Sindicato Rural que prometeu registrar
a gente cemo agricultoras, se a gente pagasse oito cruzeiros mensais e
conseguisse a declaração de que estava trabalhando numa usina ou sítio".
"Todas nos jâ tinha trabalhado na roça ou na cana. Na época de
nossa luta pela assistência medica, nos estava plantando coqueiros e
inhame em redor do viveiro da Sociedade Beneficente. Em vista dissso,
a gente conseguiu a declaração necessária".

- 5 -

"Foi a primeira vitoriai Mas so duas PESCADORAS se matricularam
até agora no Sindicato, e só uma delas conseguiu pagar os oitos cruzei^
ros".
"TODAS AS OUTRAS AINDA TÊM QUE PROCURAR UM MEIO
PARA PODER PAGAR AS MENSALIDADESJ REGULARMENTE".

c) O trabalho no viveiro

viveiro

a

" A Sociedade Beneficente de Ponte dos Carvalhos possue um
margem do rio Jaboatao. As diretorias passadas tinham rela-

xado no zelo do viveiro que ficou cheio de mato".
"O novo Presidente convidou toda a Sociedade a trabalhar na
limpeza do viveiro e do terreno que fica em redor".
"Nos PESCADORASj não teve dúvida. Durante um mês trabalhamos,
com os pes na ãgua e enxada na mão" .
" A gente fez um trabalho como poucos homens da Sociedade tiveram coragem de fazer. Abrimos mais uma vala para construir o segundo
viveiro. Em redor plantamos coqueiros e inhame".
" O presidente nos deu o direito de usifruir dessa plantaçãozinha".
"Uma de nós ficou morando numa barraca ao lado do viveiro para vigiar. Ela mostrou tanta coragem diante dos homens que iam aos viveiros roubar peixe, que até o chamado "Fera" desistiu de ir lá".

d) A construção de casas novas
"Durante toda a luta travada no decorrer dos últimos dois anos,
nós estava praticamente morando na rua, ou de rancho em casas alheias.
Algumas conseguiram alugar um quarto, com muito sacrifício".
"A Sociedade Beneficente tomou dinheiro emprestado e comprou
um terreno para que a gente construiesse nossos mocambos. Mais tarde'
conseguiu uma ajuda financeira de amigos, e nós pôde começar a constru
ção de cinco casas de alvenaria".
"Uma companheira lutou durante um mês, para conseguir a licen
ça de construção, sem pagar nenhum tostão ã Prefeitura".
" Serventes de pedreiro, era nós mesmas. Nós cavou os alicerces, carregou massa, tijolo e telha. Nós subiu o telhado para pregar'
ripas".

*
<-

"Num dia, nós carregou mais de ISO latas de água na cabeça, pa
ra fazer a massa".
"Uma de nossas companheiras ficou com as mãos cheias de calos '
estourados. Mesmo assim, continuou presente".
"Esse trabalho de homem, nós fez durante dois meses. Nas horas
de começar o serviço, muitas vezes a gente estava sem ânimo, porque es_
tava fraca e de barriga vazia. Mas depois de começado, nós trabalhava'
alegres, porque sabia que estava construindo nossas casas".
"Todas trabalhavam juntas, uma por todas e todas por uma".
"Hoje jã estamos morando em nossas casas, ã VILA MARISCO, embo
ra ainda para terminar, faltando fazer portas, janelas, rebouco e outros serviços de acabamento".
"Vitória de nossa união e de nossa coragem de lutar".

"De cabeça erguida, vamos continuar
em busca de melhores dias".

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
Terminado o relatório das PESCADORAS de Ponte dos Carvalhos,'
todos os participantes do ENCONTRO REGIONAL dividiram-se em grupos pa
ra dar suas impressões que resumimos aqui:
IMPRESSÕES
- As PESCADORAS mostram grande força de vontade de lutar pela vida.
- Elas são obrigadas a trabalhar fora de casa, por '
causa do salãrio-misêria dos maridos,
- Como passar com seis cruzeiros por semana?
- Pescar em água podre mostra que tem grande necessidade.
- Existe muita diferença entre as pescarias: dos homens no mar,
das mulheres no mangue.
- Em vista da vida que as PESCADORAS levam, não tem'
condições de educar os filhos.
- Pescando no mangue, elas são obrigadas a comer pirão feito em água
poluida pelas -caldas das usinas.

- Passando os dias mergulhados nà água podre do mangue, correm
perigo de contrair doenças.
-Não se deixaram 'levar pelas fofocas e continuaram se reunindo.
-Mesmo sem condições de- saúde e de trabalho,

as PESCADORAS não

., se- mostram desgostosas.
- Elas demonstram querer muito bem a Sociedade3 porque esperam que,

a-

travês dela, encontraram um caminho para melhores dias.
- Demonstrando grande coragem de enfrentar os sofrimentos, per
maneoem unidas e persistentes na luta, com esperança de vencer,
'- Apesar das dificuldades,

lutaram com perseverança ate obter a licença

de construção das casas.
- trabalhando na construção de suas casas, elas sacrificaram'
até as horas de repouso.
- Ê impressionante como as PESCADORAS não baixam a cabeça e continuam
lutando'.
Através de todas essas impressões percebidas pelos pescadores,
ficou constatado que as PESCADORAS tem um disposição extraordinária pa
ra lutar por MELHORES DIAS.

NÃO BAIXAM A CABEÇA
DIANTE DAS DIFICULDADES ENCONTRADAS

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

CÍRCULOS DE ESTUDOS
Divididos em grupos conforme as praias,

os pescadores confron-

taram sua própria Vida e luta com a vida e luta da PESCADORAS:
DIFICULDADES DOS PESCADORES
- Poluição das águas estragando as pescarias e criando
problemas de saúde.
- Dificuldade de isca.
-Baixo preço do pescado.

BUSCA DE SOLUÇÕES

■

Nova denúncia ã Capitania dos
Portos.

Abaixo-assinado ao Prefeito, ã
SAELPA, ao Governador e ao Presidente da Reublica.
Abaixo-assinado ao Prefeito.

- Falta de energia elétrica.

Estradas ruins e falta de
transportes coletivo e
■particular
Armadilhas insuficientes,
falta de condições financeiras para melhorar a pescat
pescaria de tiro afastando
os peixes
muitas fofocas com intenção
de destruir a sociedade,
redes de malha pequena matam o pescado nov3
falta de assistência ã família,
■': .
a fome leva ao vicio da embriagues,
saúde muito precária em: conseqüência de cistosoma, outras verminòses, enfraquecimento dos nervos e da vista, reumatismo e doenças de
pele ,
falta de documentação para
ter direito a assistência
médica,
muitos pescadores não podem
melhorar suas casas, porque
estão construidas em terreno
alheio,
a maioria das casas são feitas
de taipa e cobertas de palha,
ausência quase total de
fossas,
pouco aproveitamento de terreno dos quintais das casas.

- tentam obter barco a motor.

- denúncia ã SUDEPE
-não dão importância e continuam
a caminhar.

em duas praias, a Colônia esta
providenciando assistência médica mais regular.

alguns pescadores gã plantam
coqueiros, bananeiras, momoeiros, criam galinhas, patos e
porcos.

O resultado dos círculos de estudo mostrou que há grupos de pes_
cadores que estão caminhando e já lutaram muito para chegarem a melhores dias.
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■-■ Mas também fi'oóu claro que nem sempre houve a mesma energia, a
mesma força de vontade demonstrada pelas PESCADORAS. Muitos problemas
ainda esperam por solução,■ e nem sequer fizemos uma tentativazinha pa
ra buscar uma solução.

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
Â noite, dtòto. pfilmzlfLO dia do EHCOHTRO REGIONAL, aò ImpfKL&òcxLò
doò pzòcadoizò ^o-tam fi2.{iofiq.ad<u pzla apiz&zntaçao de. quadioi Zamlnoòoò
{òlidzi) quz moòtkam a poluição doò filoò, a llmpzza. do vluzlio z a aonò_
tiação deu COACU,. Alganò pz&zcLdonzò dlòòziair: "Eu não zitava acizditando na. convzi&a dai PESCAVVRAS, mai agoia vi quz z fizalldadz.
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X
Via

2S

"■■■
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REFLEXÃO BÍBLICA
A pafitln. da tzltutta do Evangztho dz São João capitulo 21, vzfi
òZculoò 1 a 14; quz túritaa pzica mltaghoòa apoò ã Rzò&uM.fLzlç.ão dz '
JZòUA,

oò pzicadoie.i z pzòzadoKai,. òz dlvldliam zrii pzquznoÁ gJiupoò pafta

fiz^tztlfizm, comparando iua vida com o fiato da pzòca mltagfioi>a,
RESULTAVO VAS REFLEXÕES
A mzòma colia acontece, na vida do pz&cadoh.' um dia vai z não pzlca*
nada-, noutfio dia £az uma pzòca'mz&hoi.
- Atgunò pzòcadon.zò já ^azzm como 3z&u&- mo&tfiam'
aoò companhzlfioi> aonde tzm pzlxz', mab a maioria
não fcaz aò&lm.
0& apÓ&totoii tlvzh.am multa ^z naquzlz komzm quz zòtava na p uai a com
ztzò

[3ziu& ainda não tinha òldo tLZconkzcldo) .
- t dz admlfian. quz, mz&mo. dzpolò da pfil&ão z montz dz Jziuò, oò
apÓòtoloò pzKmanzczKam unldoi, z voltanam a pzòcaft.

Uz&mo dzpolò.do i^acaò&o da pzòcaula da noltz, oò apoòtoloò mo&ttan.am multa dlòpoò-lção z confiança pana. atzndzh. a ofidzm dz

IZòUò.

- Somzntz vzndo a gKandz quantldadz dz pzlxzò z quz
o& apdòtoloò nzconkzczn.am 3ZòU&.
Sznã quz a gzntz continua-la lutando unldoò ■òZ 04 noA&oà anlmadofizò úalhaiòzm? Quando ^alta ajuda, quaòz òzmpiz nõò patiamoò.
-
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APROFUWAMEMTO VAS REFLEXÕES

Õ4> apÓòtoZoA lançaram outua vez íLó n.2.dQ,i, poique. JIíòUA mandou.. VoLfià a.QÁ,n. aaZm, psL2.(ú.òava.m &2.n. multo Q.a.mafia.da&. lito moitia.
dl&po6Á.ç.ã.o e ESPERÂWÇA. Ape^a/i de todo o {íH.acciò&o ainda. ESPERAM alQu.ma col&a.
Quando a* PESCAVORAS dizzm: "A gente ainda continua", é
alguma col&a d&ntKo dalaò quz e.mpun.n.a. Eòòa col&a z a

"

ESP E-RANÇA
O mzAmo acontece com todoò oò outno& gfiupoò dz pdòaadofLZi,
quando continuam lutando pana vznczfi ai, dl^lculdadzò.

00

òZUò

guando o& pzòcadon.Q.i> 02. unem pana ^azzn. o bem e defende-*
dlniíltoA, acabam dzòcobilndo o

CAMINHO DA ESPERANÇA
z&ta pfte.&zntz niu p fiai ai, levando a tufima a
minhai pana uma VIVA hlÕVA quz começa ago-ta.
J&òUA

òZ

unln. -z ca-

1

ê

CnlAto quzm da z&òa VIVA WOl/A ^ae i>zfia complztada pon

Elz na no&&a nzòòunnzlção. Toda zòòa luta já ^az pantz dz&òa VIVA
NOVA.
A ESPERANÇA VE. TER VIVA NOVA
NOS VAI CAMINHAR VESVE AGORA
A ESPERANÇA dzlxa de òzn ESPERANÇA, quando a luta zòtã
nz&olvlda.
Cada pfiala, a zxzmplo da& PESCAVORAS, tzm quz contlnuan a
lutan. 0 Impontantz z nzunln-iz òzmpnz de nouo,
dzbatzn
pfiocunan

AZUá

pftoblzmaò,

óOIUçõZá

em comam.

X- K- X- X- K- X- X- X- X- X- X- X- X- X- X- X- X- X- X- X- X- X- X- K- K

Uo último honanlo de no^^o ENCONTRO REGIONAL, tnatamoò

ainda de dol& pontoò de no^^o MOl/IMEWTO:
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J) A COORVENAÇÃÕ REGIOUAL

)

?aKa ^acllltan. aò fizanlõu, da Coordenação RegXona£.,
a Equipe contlnao. ^ofimada pon. pz&cado,K.2.ò dtVonto. doi, Cafivalhoò
■ Olinda (2)

.

{

(3)

.

ítapl&òama (2 ) .
Hovldadn é a pa^í^Lc/^cção do. a.;ia PESCA^ORA de Vonta
do* Cauvalhoò .

.

,

■

;

A Equipe. -6era ajudada e an-trsada po^ -tre-ó padfiíò e
cícia-ó A.e£vcg-co4 Oô .

2) OS ENCÕHTROS ESTAVUAJS:
Ficaram mancadoò oò Encontfioò de Pernambuco e Paraíba,
para' o jj-ctn de novembro.
Wo R-co Grande do Woríe, .áerão reíomado^ ,04 tontatoò
com 04 pe^cadore^ de uar-ca-ò pra^.a4, no ^m ^0 ^o.

X- x- x- x- x- x- x - x- x-;:- x- x- x-::- x • x- x- x-x-x,- x- x-x- x- )c

O 49 ENCONTRO REGIOKAL Vri V-,r'"O^S ?0 NORVESTE

iol encerrado com o cantot
"CAMJNHANVO EU VOU,
PROCURANVO EU VOU,
ARRJSCANVO EU VOU,
'

;::

NA ESPERANÇA EU VOU".
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