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SÁBADO, 19 DE JUNHO DE 1976 BRASÍLIA- CF 

O SR, MARCOS FREIRt íMi)B — Pii. Pronuncia o seguinte 
discurso.) — Sr. Proidcnlc, Srv Senadores; 

Tenho em mãos um antigo rctorle de jornal. Diário dt 
Penuunbiico, ano de 1971, cm íJUC era anunciado. 

"O pescador em fornambuco comega a sair da faixa de 
margmaiizavào para se firmar como uma ciasse que desperta 
melhores dias. graças á ação i^ue o Governo vem desenvol- 
vendo em seu iavor." 

Trata-se de emrcvisía. do então Delegado da SUDEPE, em que 
tle assinala uma nova filosofia de acào que daria ao meu Estado a 
posição de pioneiro em Jcterminadai faixas. Enunciava, inclusive, 
reunião que ocorreria no d^a seguinte, na Delegacia da SUDEPE, 
com representantes da SUDCNE, do Banco do Brasil, do Banco do 
Nordeste, do Banco Nacional de Crêduo Cooperativo, do 
BANDEP, do SAg„ do DNOCS, do 1NCRA. da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco e da Capitania dos Portos, para de- 
baterem a idéia de implantação de uma associação de credito e assis- 
tência pesqueira, em Pernanibuco Essa associação visaria atuar 
junto aos pescadores e suas famílias, através de métodos educa- 
cionais,, cuja finalidade seria melhorar a tecnologia de produção, 
procurando elevar o nível de vida dessa comunidade, lendo como 
principaWj/objctiyos; ptaior produtividade, elevação e rentabilidade: 
melhoria,da».condições, de higiene e de saúde; organização e desen- 
volvimento da comunidade; capacitação para o uso de crédito educa- 
tivo; c formação do espírito assviciativo entre os pescadores. 

Pois bem. Sr. Presidente e Srs. Senadores, cinco anos pratica- 
mente decorridose qual a situação dos peicadores no Nordeste brasi- 
leiro? 

Aqui está um dncufflento firmado pelo Interventor da Co- 
lônia "Z—2'", em Pernambuco. Sr, Scverino Ramos de Albu- 
querque, datado de 25 de março último, cm que cie cxpòc a realidade 
que está enfrentando, como dirigente da classe. Criou-se um habito, 
em nosso País — não sei se por inocencia. se por maldade ou se por 
irresponsabilidade de, vc/ por oulr.i. anunciar-se ao» quatro ventos, 
programas, projetos, planos que vão rtabiíitur o Homem e que, no 
final, ficam no papel. 

Aqui está o documento supra-refendo, intitulado "relatório da 
situação dos pescadores em Pernambuco" que, acredito, não seja 
muito diferente da situação do pescador em outras regiões brasileiras. 

Du ele; 

"COLÔNIA Z2 - PRAIA DE PAU AMARELO 

R«l«t4rio da »ltuâçâo do petcador cm Pcraamimc* 

Como Interventor da Colônia de Pesca Z-2, com área 
jurídica no Município de Paulista, Estado de Pernambuco,: 

Faço apelo às autoridades competentes para nào deixar 
:' o pescador morrer de fome 

Existe ao Estado de Pernambuco um número superior a 
10.000 (dez mil) pescadores. 

Estes homens, de família r.umerosa, povoam a» nossas 
praias por um tempo que ninguém pode precisar. 

São descendentes do Índio, do escravo. Antes do Brasil 
ser descoberto ja existia o pescador em nossas praias. 

y ■ . A Todas as nossas cidades do litoral tiveram seus inícios 
como vilas de pescadores. São estes homens que arriscam 
suas vidas todos, os dias, para capturar os peixes e crustáceos 
do mar. prestando asiim um serviço de utilidade pública às 
grandes comunidades. 

São estes homens que prestaram serviços inestimáveis i 
Pátria, durante a 2» Grande Guerra, através do Ministério da 
Marinha. 

E è dev;üo ao seu conhecimento no mar, das barras. 
barretas e nos, que este homem é cor.heciao como reserva na- 
tural da nossa Marinha de Guerra. 
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NSo sei porque esta ciasse- cora tamoi mferitt». tantos 
serviços presuidos à Naçlo, i lio despreiada pelo Governo e 
esquecida peíos polfliccs que governaram c govcfnRm a Na- 
çãd. 

Aqui. ao Esisdo de Pernambüca, a situação do pescador 
ê a pior passível, Utvez seja a pior do Brasil. 

Penso desta maneira, dado o meu conhecimemo como 
íiuervemor da Colônia de Pesca Z-2. Creio que o probiema 
desta Colônia assemeiha-se com as problemas das 15 
(quinze) Cotónias existentes no Estado de Pernambuco. 

Esta Colônia, hoje Z-2, mas que em 1928 era denomina- 
da "Colônia 2-8" da praia &i Conceição, até a presente data, 
r.ão dispõe de uma sede; os pescadores desta rcgiào, dado o 
seu estudo de pobrexa, «stào sendo empurrados violentamen- 
te para o interior 

Assumi a direção desta Colônia, no mès de julho do ano 
de 1975, já Mtou com oito meses de mandôto e att agora não 
recebi nada para o pescador e sua família. 

Não consegui nada que se constituísse numa njuda do 
Governo, atravfcs da SUDEK ou PESCA RT. ou outro ór- 
gão ligado is pesca, para o pescador Falei tanto que recebi 
um apelido de "Papagaio". 

Logo quando assumi, fiz um rtiaiório para a Federação 
citando os probiemus dos pescadores oessa região. 

A Colônia nào tem sede, os seus estatutos nào slo re- 
gistrados em Cartório, os 18 km de praia estão sendo cerca- 
dos, e inclusive sem deixarem acesso para os pescadores nos 
J3 metros da Marinha, para construírem suas palhoças. Cada 
palmo de terra c disputado por milhões, chegando um lote de 
terreno de 12x30, valer a alia soma de CrS 300,000,00 
(trezentos mil cruzeiros). A especulação imobiliária obriga os 
proprietários de terra a indenizarem os mocambos e palhoças 
dos pescadores, pondo-os para fora de suas propriedade», 
obrigando-os a se interiorizar, com suas família». 

Ninguém permite que o pescador faça uma palhoça em 
sua propriedade, para o mesmo guardar seu material de pes- 
ca, como sejam: sua jangada, linhas, covos, vel»s, etc... 

A cada instante levantam-se edifícios suntuoso», na b«- 
ra-mar e o pobre pescador nâo tem onde guardar sua jangada 
nem onde repousar sua cabeça. 

Conheço pescadores que jà estão morando em Abreu e 
Lima. e pesca, na praia do Janga, Pau Amarelo, a 15 
(quinze) km de distância de sua residência. 

Solicitei à Federação que me ajudasse a enar uma àre«- 
porto, onde os pescadores pudessem aportar e guardar o» 
seus oarcos, sem problema. Isto me ajudaria a controlar a» 
entradas e saldas de cada barco, e saber o que estavam fazen- 
do no alto mar. 

Facilitaria ainda a criação de uma Cooperativa para evi- 
ta; que eles fossem explorados pelo» atravessadores que en- 
carecem o cuMi) de vida c pagam o preço mínimo ao pesca- 

0r' Esta ârea-porto me ajudaria a concentrar os pescadores 
em um s-> lugar, evitando que elementos subversivo» e 
mercenários contrabandista» se infiltrassem no meio destes 
homens para meenlivar a prática criminosa do contrabando 
de mercadorias ou armas. 

A pobreza e a ignorância ajudam a este homem que viu a 
sua palhoça derrubada, seu mocambo indenizado e nào ten- 
do para onde ir com sua família, a ser facilmente convencido 
por um elemento de mau caráter, para fazer uso do» seu» 
conhecimentos na prática das contravenções. 

Tenho medo que isto aconteça. Relatei ainda à Federa- 
ção que a maioria dos pescadores desta região nào tmha um 
registro como documento. Alguns já velho», cego», aleijado», 
sem condições que comprovasiem o seu tempo de trabalho 
para aposentadoria. 

Tudo isto reiat« * Federação e nada foi providenciada 
até a presente ca w. _ 

Procurei o Delegada da SUI>E?h aqu, no Recife, e fiz 
outra exposição dizendo que o pescador desta região, dado o 
seu estado de pobreza, «ão tendo cor.üiçào de comprar uma 
jangada com apUrechos melhores para pesca, e obrigado a 
fazer uso da pesca predatóna, com o mangote. que e uma rc. 
de de outOiM pequena* que faz z captura dos pwtc* com 1 
dias de desovados, sem condições de reproduzirem, pondo 
em risco a fauna marítima, inclusive exterminando espécies. 

Hoje, ji temos muitas espécies em fase de extinção. A .a- 
gosta. como o» pm«, na ipoca da desova, aproxima-se to 
litoral c procumm a» rtgiòc*. onde tem algas e alóis, onde 
seus filhotes poMam se proíefeer dos predadores naturais. U 
desc/vam seus filhotes. 

O» pescadores aproveitam isto. capturam o» peixinhos 
com mangote» e u .agòítinh»» com redes e máscaras. 

Este tipo de pesca s< continuar por mais tempo, a nossa 
fauna marítima estará gravemente ameaçada. 

Falei também dos problema» das algas que estão sendo 
extraídas do fundo do mw, em larga escala, pelo: pe^cadorei. 

Esta pesca não pode continuar per muito tempo, porque 
a destruição da flor* manlima sacrifica as espécies que dela 
se alimentam. .. ,.    .   _, 

Em outro» pai»*», este üpo de pesca e proibido de se 
fazer em alto mar. A» aiga» »âo apanhadas na beira da praia. 
Aqui se destrôi os viveiros naturais de alga», sem o menor 
problema. , 

Da maneira que a coiw esta indo sem controle, nâo po- 
demos acredius no mar por rouuo tempo. 

Espero em Deu. que o» senhores me ouçam, e tomem 
providenciai urgentes contra e»te crime que se comete todos 
os dias no» mares pernambucanos. 

O homem faminta destrôi as espécies de peixe», 
crustáceo» e alga». Com e«es relatos, esperei que 
providência* foatem iom*da4, ai Colônias fortalecidas para 
combater c»U série de irregularidades existente» no Estado. 
Infelizmente de nada valeram os meus relato» falacos c escr.- 
to» c a coúw continua da mjtma maneira. 

Quando comecei como Interventor, fiz várias reuniões 
com estes pescadores procurando conscientizá-los do ma! 
que estavam fazendo ao mar e a eles mesmos. Procurei levan- 
tar o seu ânimo, sua crença, no Goxerno, no futuro e em 
Deu» Quando o pescador não me procurava, eu o procurava 
em sua ca»a. porque eu queri» conhecer seu problema e desço- 

bnr »u« mufert». ,    . 
Conversei com sua» eapom, KU» filho», conquistei suas 

amizades. »UUí confiança». Lutei desesperadamente para 
ajudá-lo». Cheguei a sacriücar o orçamento doméstico da mi- 
nha família, para judar este pobre homem. 

Tudo ifto fiz sem vitar beneficio», sem objetivos poli- 
ticos, somente por «mor i Pátria e aos pescadores, porque 
também sou neto de um pescador. 

Hoje. »ou obrigado a deixar esta Colônia terrivelmente 
'      decepcionado, frustrado com o insucesso do meu trabalho. 

O que me COMOíB t ver este pobre homem me pedir para 
ficar embora wbendo que o que fiz foi muito pouco em ter- 
mo de ajuda para de e sua famnia, por falta absoluta de 
apoio < colaboração dos poderes competentes. 

Sinto pena do pescador, esta vitima de grupos interessa- 
dos em que eate estado de coisa continue. 

Procurei outro» Preridetltes e Interventores de Colônia; 
para saber quais o» probtema» que ele» enfrentavam, se rece- 
biam alguma ajuda por parte do Governo, através da 
SUDEPE ou 1»ESCART e a reapo»ta foram os mesmos 
problemas, ajuda nenhuma. 
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Pen»ei em organizar um congresso com c» Frc&iiicnícs c 
Imervcniores de Colótitü do Estado de Pernambuco, convi- 
dar as auíondades poliiicas do Governo ,?dr<, que cadi um 
co&taneou melhor cxpui>e,%st Oí problemas -^c atio enfrea- 
taftdocm suas Coiõnias c as auior.dadcs presentes, tomassem 
conhecimento das dificuldades que as demais Coiõnias lam- 
bem atravessam, isto loi impossível. 

Lspero em Deus que esle relatório que acabo de remeter 
para aj autoridadn competentcü possa ura/er soiagio para a 
sede própria das Cotõniat, de sreas reservadas r.ara vú» dos 
pcacadorta, portos para ancorar os barcos e guardar 
equipamento*, instaiaçòes de cooperativa;., uma w* tjuf o 
ÍNCRA nào se interessou peia causa, deixando os atravessa- 
dores exploiir o pescador, e outros benefícios que poderão 
dar meios para o pescador cAcrcer » sua profissão 
tecnicamente. 

Paulista — Pau Amarelo, 25 de março de iW,. — S«t»- 
riao Ramos ét Albatfuertpw, Interventor da Colônia 2-2 " 

O St. José Sarney (ARENA 
aparte'.' 

MA) 

O SR. MAÍU OS ÍHEIKE (MDB - PE) 

Pcrmitw V. Kv» um 

muita Aonra. 

O Sr. JosíSarney í ARFNA — MA) — Senador Marcos 1 rcire 
acho que o problenta tr;i/ido por V. S \» AO co.iíhecirncnto do 
Senado, afastada a suu visão política, i rcalmenu muito grave, o 
probicina da pesca artesanal nas costas do Biasij V . tx» aí aludm. 
no documento de um Presidente de colônia de pescadores, a um laio 
realmente de preocupar: a e&tincâo da fauna maritimu pela criaçào 
das grandes indústr;?^ pesqueiras que estão criando uma situação 
difícil para a pesca artesanal cm ioda região do Nordeste do Braui 
Digo isto, conhecendo o pr.-Mema, porque o Maranhão tem a maior 
população trabalhadora de pesqueiros do lírasü, nas suas costas, 
Mas quero dizer que, de certo modo. o n^-bre Scr.idor esta sendi.i 
também injusto, quando V. Ex» disse que nào sabe porque os polí- 
ticos e o Governo abandonam totalmente a vc>ão desves nroíilcmas s 
também os pescadores Quero di/cr ao nobre Senado que esse 
assunto, por V. ín' tra/ido à Tribuna, eu levei ao conhecimento do 
Sr. Ministro do Ptanejamento, e ele está sendo estudado pelo Gover- 
no, sensível ao prohícma da pesca artesanal e á dctimitatão de ama 
área que deve ser exelusi^ainente do pescaoor artesanal. lambem 
devo di/cr a V. Ex' que foi nesses úítimos anos que apareceu a 
primeira legislação de amparo ao trabalhador pesquei.o. quando o 
Governo íe/ esiender a eles a icgisiação sobre 0 Irabaibadof rurai. 
dando-lhes coudiçòcs dt aposentadoria, de assistência medica nas 
mesmas condições do trabalhador do Fundo Rural. Isto, de certo 
modo. já foi uma visão para esses homens que — como V. Ex» di/ e 
eu concordo — são brasileiros e precisam ser mcihor olhados. Esse 
problema realmente não pode ser encarado sob o ponto de vista po'í- 
tico, nem sob o ponto de vista da paixão. Deve ser um problema de 
união de todos nós para que, realmente, não seia somente a mensa- 
gem pessoal, mas que seja uma união de esforços para encontrar 
soluções. Quem mais sofre não somos nós. que reivindicamos, são 
eles próprios que tem sofrido na própria carne. Outra crítica que lam- 
bem ê procedente, a burocratizaçâo das colônias de pescadores; a 
diiiculdade, talvez as melhores providencia», os maiores objetivo1, 
nào chegam até os pescadores. Assim, quero, uc certo modo di^er 
que, se V. Ex» afastar a paixão, que está colocando no proClema e 
afastar o ãnguio político, nós podemos, realmente, ta^er um esforço 
conjugado para que se possa sentir mais os problemas dos 
trabalhadores da pesca brasiicira. Era o que tinha a diíer. u V.  Ex' 

O SR. MARCOS FREIRE {MDB - Pt) — lamentavelmente 
o Senador José Sarncx n;V terã acompanhado o meu pronuncia- 
mento oesde o início... 

O Sr. JMC S«r»ey (ARENA — MA) — Mais uma vc/ V. Ex» 
me faz injustiça, tu escava ouvindo o seu pronunciainemo. deade o 

início, do meu gabinete, stal de \í para dar este aparte a V. Ex» Se eu 
perdi, e lamento bastante, fo; ^6 o tempo que levei do meu gabinete 
até o Pteairio. 

O SR. MARCOS FSEÍKE (MDB - Ph: — Talva o sufkkr.w 
para V. Ex» aínbuir ao orador paixào e ânguto político na colocação 
do problema, porque, praticamente, até o momento não fiz ouua 
coisa senão me referir a dencimenlos de terceiros. De inicio, declara- 
ções do então Dclteado da. SUDEPE, daqu'ia -egiao. há cerca de 
c;ncü anos, acenando nsilwria de condições de vida paru o 
pescador. Posterioroieme, face ao drama em que vivem os homens 
d* pesca, dar a palavra t uin dos seus dirigentes de coiúma 
pesqueira, lendo o relatório for ele elaborado. Poderia até tci 
algumas ressalvas a seus termos, mas procurei ^cr fie! ao que te dU 
ali mesmo na sua maneira de dizer, porque é o clamot que chega do 
mar 

Acho que a ação conjunta dos repressnu.ntes do povo, com 
assento nesta Casa, deve ser feita e sobre esle aspecto, o ilustre 
repteacntante do Maranhão, falou muito be n. mostrando que, 
independente de coloração partidária, devemos unir nossos esforços 
para enfrentarmos o problema. É. exatamente isso que estou 
procurando faier aqui. sem nenhum punonaüsmo. Apenas, sou 
porta-voz... 

O Sr. Jo»é San»»y (ARENA — MA) — V. Ex» permite que eu 
faça uma breve interrüp^^o', (Ar-sentimento do orador.) — V. Ea« te- 
ve a oportunidade de dizer que os políticos c o Governe— não sabia 
porque — eles abandonavam ioíaimentc a caus. dos pescidorts. l h.- 
vi do discurso de V. Ex» 

O SR. MARCOS ni£tKE (MDB - PE) - Excelência, era exa 
lamente o documento que estav? sendo lido por mim, nesta oponu.n- 
dade.. . 

O Sr. Josí Sanvey (ARENA - MA) - V. Ex» acaba de ler, ao 
Senado. V. Ex' osii encampaitdo este porrtú de vi»».», Nào ia ne- 
nhuma ressalva c acredito que V Ex» pertence à classe política e ao 
tomar esta posição — como estou umt-ndo, como político — V. i.x* 
não íez a ressalvu. V, Ex» ao tomar a dciesa da ;ausa dos pescadores, 
nada mais está fazendo do que inieressaudo a classe política sobre o 
problema. Se foi uma acútaçio injusu- V. Ex» encampou. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - Phj - Acredito que V 
Ex», no seu tra.tcto peios corredores da Casa, tenha ate imaginado 
que a iranscrk^ío do documento hav-i acabado e, portanto, julgou 
minhas as palavras que estavam «er.do ditas aqui, quando entrou nes- 
te recinto. Esclareço, pois, que V. Ex» pediu o spart.- exatamente tto 
ponto final da transcrição do documento. 

O Sr. JoaéSamj(ARENA - MA) — Esperei V. Ex» teminar 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - Pt.) — Exatamente. V 
Ex» pediu o aparte quando terminei a leitura do documemo e eu, 
sempre honrado com os apartes de V. Ex», o concedi na mesma hora 

Por outro lado, quero dizer a V. Ex» que não tive ainda 
oportunidade, como acorreu com o 'lustre n,presemu.-.te do 
Maranhão, de governar o meu Esttdo natal M as, apesar disso, jà co- 
mo Deputado Federal, na legislatura anterior, versei sobre esse mes- 
mo problema que hoje novamente trago aqui Trauí na outra Casa 
exatamente, sobre as grandes dificuldades per que passam os pes- 
cadores nordestinos, que, muitas VCíCS, naquelas suas ^ingací,'s 
•oscas, arriscam a saúde e, nlo raro, a orópria vida. E uma profissão 
que deve ser amparaua, a pesca jrtesanai nao pode ser ignorada face. 
inclusive, àquilo a que V. Ex» se referiu — as grandes indústrias 
pesqueiras marginalizando inteiramente o pescador tradicional de 
nossas praias e de nossos nos. 

Ê isso o que ocorre c o pescador já estâ i esesperançado porque 
jâ tem sido varias vezes anunciado que o assur LO est,' sendo estudado 
e resoivido pelos Ministérios, f ueccssãno açà , r.csss scnlido. 

Os pescadure» de minha região iém procurado colaborar com as 
autoridades, â proporçio que mau ae consaentizam dos seus direitos 
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e dos seus devcrcs. Nesse sentido, .cm realizado, inclusive, encontros 
regionais de pescadores. 

Tenho ,tqui. por exemplo, um boletim intitulado Lease, N» 3, 
Ano 4, de maio desic ano de 1976 — "pescadores fumando para a 
sua promovão" — tm que se dá conta do V Encontro que houve em 
Pernambuco, nos dias 25 e 26 de abri! úllimo do concíave, realçado 
no Centro de Treinamento de Olinda, participaram representantes 
de pescadores c pescadeiras, das seguintes praias: Caiçara e Cangua- 
retama, do Rio Grande do Nonc; Lucena, Pitibü c Cau. da Paraíba; 
Olinda. Ponte dos Carvalhos e ítapiçuma, de Pernambuco. 

Nesses encontros eles têm procurado, sempre, debater os graves 
problemas que atingem toda a ciasse. 

Nesta úiiima oportunidade, os participantes do V Encontro 
procuraram não íazer falatónos mas, como sempre expor objeti- 
vamente a>. suas dificuldades. Dividiram-se em grupos de trabalho, 
através dos quais procuraram analisar, especificamente, cenas silua- 
íões. 

fcntre elas, por exemplo, eles colocaram os seguintes problemas: 
"Como está a produção de pescado em sua praia? EsUi melhor ou 
pior do que ames > Por que." 

Os grupos constataram, de um modo geral, que a produção do 
pescado esíá diminuindo. A diminuição, porém, variava, conforme l 
área, e poder-se-ia dividi-ia em dois campos; áreas não atingidas dire- 
tamente pela poluição industria!, e áreas atingidas, diretamente, pela 
poiuiçào industriai. Nesxa última dá-se uma diminuição da pro- 
dução, embora, de modo não muito alarmante c, nas primeiras — 
nas atingidas direlamcntc pela poluição industria! — constataram 
não apenas a grande diminuição do pescado, mas a destruição impie- 
dosa de toda a fauna mariuma, pelos detritos industriais c pela calda 
do açúcar, das usinas. 

Calda das usinas de açúcar, e resíduos de fábricas, nos nos de 
Pernambuco, é lato corriqueiro. Se nós, por exemplo, sairmos do 
Recife c formos ao Município limítrofe do Sul, encontramos, ao lon- 
go da estrada, o rio Jaboatão, que a margeia, praticamente coberto 
por uma "gosma" branca que é, nada mais nada menos, do que a 
poluição, provocada, no caso, pela Fábrica Portela t a Mina Bu- 
lhões, que empestam, igualmente, o ar ambientai. Apesar da lei proi- 
bir o derrame das caldas nos rios, isso vem atravessando os anos sem 
nenhuma solução e com prejuí/os tremendos para toda a ecologia. 

JA em l'X)9, de 29 nos pesquisados em Pernambuco, 28 apresen- 
tavam elevado grau de polmçào Em 1970. levant»rain-sc 25 m»n»n- 
ciais, todos poluídos. 

Os principais agentes poluidores d* nos»as éguas, por ordem de 
importância, são as usinas de -açúcar, as destilarias de álcool, os 
curtumes com resíduos tóxicos, as fábricas têxteis, as indüstriss 
químicas, os matadouros e os frigoríficos , Isso para nlc falar dos 
fatores de ordem sanitária e domtstica, que também, sem discipiina- 
mento adequado, influenciam igualme.Ue, para o elevado teor de 
poluição que, inpunemcate, danificam a quase totalidade dos nossos 
rio». 

Um outro exemplo típico dessa suuaçio 6 o do rio Beberibe, 
sacrificado na pureza de suas águas pot uma série de fatores. Já nas 
suas cabeceiras, as fábricas do município de Paulista comprometem 
a sua salubridade. Em Olinda, no bairro de Caixa d'Âgua, a Fábrica 
de Papel Minerva engrossa a poluição do Beberibe. Nas proximide- 
des da Fábrica Antártica, um curtume oferece mais contribuição k 
detenoração de suas águas. Firaimeme, em Peixinhos, o Curtume 
St* Mana e o Matadouro C. Maranhão e uma fábrica de farinha de 
ossos completam o estrago definitivo daquele rio, mutílizando-o 
completamente em termos de fauna e flora aquática. O ar fétido, por 
sua vez. invade os bairros adjacentes, sacrificando, mais ainda, a 
população já tão sofrida de Olinda e até de áreas do próprio Recife. 

Esta situação não pode perdurar. Aproveuafnc.. u.a c, :.;tr.i- 
dade para contra ela protestarmos, um» vez mais. E apelar para o 
Governo no sentido de que sejam tomadas enérgicas providências a 
fim de pôr um paradeiro nesse estado calamitoso dos nonos rios, em 

especial os da Zona da Mata de Pernambuco e. particularmente, o 
Jaboatão e o Beberibe. 

O Sr. tmnân, Curtir* (MDB — AM) — Nobre Senador, con- 
cede um aparte? 

O SR. MABCOS FSEUtE (MDB - PE) - Com toda satisfa- 
ção, Senador ilustre do Amazonas, que por todot o» motivos tem 
grande autoridade para falar sobre peaca, sobre peacadorei. sobre 
água. 

O Se. tmmêt* Cantil* (MDB — AM) — Nobre Senador Mar- 
cos Freire, vem a propósito quando V £x» me di o direito de voz, 
no seu discurso e me faz justiça, porque, quando do meu primeiro 
discurso, afirmei, aqui. a vocação hidrojrifica da Amazônii» e o seu 
corolário imediato que é a vocação ictiológica. o aproveitam :nlo da- 
quela fauna imensa de peixes. V. Ex» aborda o problema ca pesca 
do Nordeste e com muita oportunidade, porque ainda não se tinha, 
aqui, debatido o assume, príncipaimeate com a participação 
auspiciosa do nobre Senador José Sareey, esse bravo companheiro 
que nos dá a notícia de que o Ministro do Wanejamento esuria estu- 
dando o problema, para equacioná-la Mas, neste pronunciamento. 
V. Ex» sobressalta um aspecto importante, qual seja a presença do 
pescador, na nossa costa maritims, como elemento de segurança do 
pescador artesanal. porque foi, jusumente, esse pescador, na Segun- 
da Guerra, e o será em todas as outra», que evitará o desembarque 
clandestino; ele policia até o contrabando. A presença dele em todo o 
bordado da costa marítima é importante. Então, hi uma neeessida- 
de iai<8te de ampararmos o pescador artesanal da ceia marítima. 
Esse aspecto da poluição I seriií»io.o, da destruição do plàncton, da 
destruição ds flora e da fauna, que ajuda e que convive, naquele 
companbeintroo. para a produção em grande quantidade da lagosta 
e de outros peixes. Hâ uma necessidade urgente do amparo : lagosta, 
que é um crustáceo, e dos outro» peixes que existem em abundância 
na nossa costa. Agora, peço permiasâo para lembrar que o» ingleses. 
Srs. Senadores, acabam de recuperar o Támis». Não há mais polui- 
ção no Tâmisa. Fstào agora pondo já fim ao célebre Saog, aquele 
feg londrino, que enuviava Londres «m virtude da poluição, porque 
estão exigindo de todas as fábrica», de toda» as lareiras — não se usa 
mais lareira a carvão, em Londres, para não haver poluição. Em Lon- 
dres, já se pesca à beira do Tâmisa, como se fazia há quinhentos anos 
atrás. Então, i necessidade de determo» essa poluição dos nosso» 
rios, nobre Senador, V. Ex» lembra com muita oportunidade, quan- 
do recorda SM trecho de Recife a Jaboatão. Há um oetamor pelo 
equilíbrio da vida no pianeta, hoje. Há só aquela deaenfreada corri- 
da pelo lucro, pelo imediatisaio do lucro. E agora, peço permissão, 
nobre Senador, para falar da kttologia da minha terra. Quando eu 
pronunciava aquele primeiro discurso, o nobre Senador Jarbaa Pas- 
sarinho — que eu muito respetí —, naturalmente numa mpetuosi- 
dade do aparte, disse que o Almirante Paulo Moreira da Silva, a 
maior autoridade em Ictiologia, negavs aquela vocação ictiológica 
''» Amazônia. Está provado que ele nunca negou. Está provado até 
que s.-. . ** e afirma « vocação ictiolôgica do Nordeste, nos pró- 
prios açude». . currais e nas fazendas aquáticas e precoi iza essas 
fazendas aquáticas. . 'clizmente. diz que não são possíveis devido á 
propriedade da terra. - irop"1- • feitura dessas fazencas. Mas. 
bem a propóaito, ainda votveuuO ao oosao Amazona», q iero lhes 
dizer que te perde era Manaus cerca de 10 toneladas de petx por dia. 
Apodrecem e ao jogados fora 10 toneladas, de peixe, em média, 
diariamente, porque a SUDEPE ainda nào construiu um frigorífico. 
Basta lhes dizer isso, Sn. Senadores, que há muito» e muite s anos se 
p... J- « a Amazônia toda, sem as fazendas aquáticas, sem racionali- 
zar a pto». -'o, estó capacitada a abastecer o Brasil de peixe, de cai- 
ne, de protelni.,. "que só em Manaus, com 200 ou 300 barcos de 10. 
15 c S iwuJadaj. s.. -^am 10 toneladas por dia, se jo^am fora. 
Vejam que manancial ici.*. '->•■• Amazônia e desperdijado por 
falta de um equacionamento. E por isso que ouço, com muito anelo 
de realização, o auspício do nobre Senador José Sarney de que o nos- 
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so Minisuo do PlancjameniQ estí «juaeionando o problema. Confio 
na palavra do nobre Senador Josí Samey. Muito obrigado, nobre 
Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Eu i que devo agra- 
decer a V. Ex» a contribuição que trouxe ao meu pronunciamento e 
alertar a Caw para a gravidade deste informe, que o ilustre reprewn- 
tante da Ama/óma ora nos trai, mostrando que toneladas de peixe 
sào postas fora, diariamente, enquanto que irmãos nossos, das mais 
variadas regiões brasileiras, estio morrendo de fome. 

O Sr. Jo»í Sêioey (ARENA — MA) — Permite V, Ex» um ou- 
tro aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Tâo mais grave 
quanto isto ocorre em funçào de uma providência que nos parece d« 
menor alcance: segundo o Senador Evandro Carteira, a inualaçào de 
um frigorífico para receber o pescado da Amazônia. 

Ouço, mais uma ve/, com toda satisfaçào o ilustre Senador José 
Samey. 

O Sr. JMé Scmcy (ARENA — MA) — Senador Marcos Freire, 
V. Ex* aludiu, nesse documento, que foi resultado desse encontro de 
pescadores cm Recife, dois pontos principais: um deles é a di- 
minuição do pescado, pela poluição das águas; o outro era o fato da 
poluição em si, nessas áreas. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Há uma série de 
causas, que poderiam ser apontadas... 

OSr.JwíSânKy (ARENA — MA) — Mas, V. Ex» leu duas. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB — PE) — .. a» redes de ma- 
lhas pequenas, talvez? 

O Sr, Jotí Swnty (ARENA — MA) — E as redes de malha 
pequena. Eu queria dizer a V. Ex» — e è esse ponto, talvez que 
devesse ser bem fixado — sobre o objetivo do estudo que solicitei ao 
Sr. Ministro do Planejamento, que é bem mais profundo. Eu 
também. Senador Marcos- Freire, tenho sido portador de inúmeras 
reivindicações de pescadores do Maranhio. Devo di/er mesmo a 
V. Ex» que, na minha última viagem ao Maranhão, passei uma tarde 
inteira na grande Colônia (k Pescadores da Raposa, talvez a maior 
do Estado, debatendo e colhendo, no locai, como tenho feito algu- 
ma» vezes, as reivindicações e os depoimentos daqueles que sofrem, 
na própria carne, o drama do seu trabalho e constatei que a maior 
queixa deles todos era, realmente, contra a pesca predatória, que as 
grandes indústrias pesqueiras vêm realizando, sem nenhum controle, 
cm toda a costa Norte e Nordeíte do Brasil. Então, temos uma nova 
espécie de retirante. Antigamente, saíam do Nordeste os retirante» 
das secas. Hoje, estão saindo, das costas do Nordeste, os retirantei1 

da pesca. Sâo velhos pescadores que, não tendo mais peixe naquelas 
áreas, estão emigrando para outras áreas. Nessas colônias, como é o 
caso da Colônia da Raposa, mais de dois terço da população è 
composta de pescadores antigos das costas do Ceará e do Rio Gran- 
de do Norte, que não têm mais condições de pescar, porque as gran- 
des indústrias pesqueiras estão fazendo uma pesca predatória, com 
liquidação das espécies, sem nenhum controle e sem nenhuma fiscali- 
zação. Eles já se sentem amesiçados, também, aonde estão chegando 
hoje, nas costas das águas férteis do Maranhão, de serem vítimas des- 
te mesmo estilo que OJ levou a emigrar das costas do Ceará e do Rio 
Grande do Norte para as costas do Maranhão. Então, esse é o pro- 
blema que colocamos; a necessidade de uma legislação para delimi- 
tar, na faixa da costa brasileira, a área destinada à pesca artesanal e, 
mais longe um pouco, a área destinada à pesca industrial, em bancos 
de pesca que possam suportar o esforço pesqueiro industrial, sem 
liquidação das espécies, sem danos, também, ao plano social. O que 
irào fazer esses 400 thií itótàna que vivem exclusivamerite da pesca, 
se desaparecer, cotúo tem desaparecido das costas de alguns Estados 
do Nordeste, as suas condições de pesca? Foi este o problema que 

/evei ao Sr. Ministro do Planejamento, e nào t um problema para ser 
resolvido, mas para »cr estudado. E*w é uma colocação que nào vai 
ser resolvida por esta geração, mas devemoí, pelo menos, alertar pa- 
ra que ela seja equacionada a fim de prestrvar as costas brasileiras 
daquilo que realmente vem acontecendo, que é essa pesca industrial. 
predmôria. Acho-o muito mais grave do que o problema da po- 
luição, porque este pode ser «solvtdo através da energia, de mão 
firme na execução de lei» que existem a «tse respeito, mas o outro. 
uma vez causado esse dano à fauna marítima, evidentemente deman- 
dará muitos anos para que ela seja recuperada e com esforço muito 
maior e um custo social elevadíssimo, que t o custo da margtnali- 
zaçàc desses brasileiro» tão dignos quanto quaisquer outros que tra- 
balham nas demais regiões do Pai», da atenção e da conscienas da 

Nação. 
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Agradeço a valiosa 

contribuição que o Senador José Sarney traz ã elucidação desse pro- 
blema dos pescadores do Norte e Nordeste do Brasil. Referia-me. 
aqui, anteriormente, às conclusões do estado que foi procedido nesse 
último Encontro Regional dos Pescador*». Chegaram eles a algumas 
que convém assinalai. Como irea» de poluição de alto grau foram 
apontados tó municípios do Cabo, Jaboatão. Recife, Olinda. Pau- 
hsta, Igamiü c Goiana, todo» em Pernambuco e Pitimbu, Cabedeio 
e Ucena, na Paraíba, »«ido que o munidpio de Pitimbu ainda é 
atingido pela» indústria» de Goiana, de Pernambuco. Mais adiante, 
mostram que; no decorrer da discussão, ficou cada vez mais claro 
que a maior causa da diminuiçio do pescado, constatada pelo» parti- 
cipantes do enconuo. ttlo era propriamente as redes de malha peque- 
na, como muita» veze» é apontado per aqueles que procuram, desse 
•eito subtrair dos pobres pescadores os seus mangoíes. a» suas redes 
de arrasto etc. ma», exatamente a poluição industrial, que acaba 
com toda a vida do» nos e na» pratas, matando os peixe» grandes « 
pequenos, camarão, lagosta. o»tra, sururu, marisce», caranguejos, 
siri. guaiamum, e toda a flore marítima, como algas, planta», etc, 

No final das conta», a poluição é MB mai que se generaliza cada 
vez mai» neste Pai», atinando por doença». inclu»ive. a própna popu- 
lação. Apô» uma série de coiwtataçde» de»sa naturexa, o» pescadores, 
reunido» no V Encontro Regional, de Pernambuco, procuraram 
colocar a questão: o que as autoridades estão ía/endo para resolver 
essa situação? 

Apó» dar um diagnóstico, por assim dizer, do que lhe» parecia 
o» males que enfrentam, procuraram analisar objetivamente a ação 
governamental em relação a esses males e distributram a resposta em 
três itens principais: 

1) a proibição da» redes de malha pequena; 
2) as medidas tomadas contra a poluição; 
3) o andamento do projeto PESCART, 

O Sr. loa» Saraey (ARENA — MA) — Senador Marco» Freire, 
sô para concluir meu pensamento, qaena deixar con»ignadú no dis- 
curso de V. Ex» que, em relação ã» grandes indústrias pesqueiras, 
também acho que o Governo deve tomar uma providência: nào dar 
incentivos a esse tipo de indúitrias que realmente vise essa pesca pre- 
datória e não fiscalizada com objetivo» determinados.. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB — PE) - Sobretudo quando 
prejudicam uma multidão de homens que atuam nesse trabalho. 

O Sr. Joaã §««tr (ARENA — MA) — Exatamente, pelo 
aspecto social; segundo, também ser auntó a que esse» incentivo» 
nào sejam concedido» ã» grande» empresa» estrangeiras no »etor da 
pesca, que começam a »e localizar naquela área 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB — PEi — Esta é mais uma 
contribuição que agradeço ao Senador ioté Satney. 

Sr. Presidente, as conclusões a que me referia estão escalonadas 
em 3 itens. Dizem ele»: 

1)   A SUDEPE proibiu o uso das rede» com malha 
infenor a 13 milímetro». 
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Em principio, nào somos contra esw proibição. 
Reconhecemos que ai redes de malha pequena »ào uma das 
causas da diminuição do pescado, ao Nordeste. 

Mas não f odemoa concordar com .a maneira de ser 
ixecutada esta proibição: 

— O pescador não foi consultado »e tem condições fman- 
cetras de substituir as redes de malha pequena. 

-— A StíDEPE não nos perguntou se as redes de malha 
maior dêo produção suficiente. Seja estamos matando pouco 
peixe com redes de malha pequena, quanto menos com redes 
tíc malha maior. 

— A SUDEPE nào no» perguntou se tínhamos outros 
tipos de armadilha e embarcações que dessem produção sufi- 
ciente para sustentar as nossas famílias. 

— Para continuar vivendo d* pesca — • outros tra- 
balhos nâo achamos em nossas praias — seria necessário pes- 
car no alto. Mas para isio tilo temos embarcações, nem pre- 
paro. 

— A SUDEPE deu'um prazo para substituir as redes: 
em algumas praias att o dia primeiro de março de 1976, em 
outras ati o dia primeiro de maio. E ameaça; Depois do pra- 
zo marcado, as redes de malha pequena que forem en- 
contradas em uso, serào confiscadas e queimadas. Qüt a 
SUDEPE executa a ameaça, vimos no exemplo da Guana- 
bara e de outras regiões. 

A SUDEPE — Superintendência do Desenvolvimento 
da Pesca — cm vez de desenvolver, está precipitando o pes- 
cador cada vez mais no subdesenvolvimento, isto í, no desem- 
prego, na fome, na doença, na misiria. 

Quando * que a SUDEPE vai se tomar 
um órgiío de desenvolvimenio da pesca, 
ajudando não somente as Empresas de Pesca, 
mas, ames de tudo, o pequeno pe»c»dor?T? 

Como se vd. nào está havendo um trabalho associativo, um 
trabalho da SUDEPE junto àquele para quem esse órgào deve tra- 
balhar. Não è possível se tomar medidas de cima para baixo, sem aus- 
cultar aqueles que poderão até ser beneficiado» com certas medidas 
que venham a ser tomadas pelas agências de desenvolvimento. 

Em 2' lugar, ele se referem às medidas tomadas contra a polui- 
iàc, dizendo: 

2) A> medidas tomadas contra a poluiçlo. 
Quanto à poluição, as autoridade* competentes sempre 

nos dizem: "já estamos tomando providências." 
Esta resposta estamos ouvindo há anos. 

De vec em quando chega até nds a notícia de que tal fá- 
brica ou usina foi multada. Mu ela» cominuam tranqüi- 
lamente com a poluiçío. Alguma» das fábrica» parecem até 
aumentá-la. 

Isso despeita em nós algumas dúvidas sérias: 
— Será que as fábricas realmente pagam as multas? 
— Será que o pode» do dinheiro está levando as Auto- 

ridades competentes a se calarem e ficarem de braços cru- 
zados? 

— O Òrgâo responsável pelo desenvolvimento do Nor- 
deste nào vê a calamidade da poluiçio? Há ano», vemos cm 
frente às fábricas causadora» da destruição da fauna marí- 
tima, a inscrição: "a SUDENE colabora coro e»te empreendi- 
mento.". « 

Por que será que as Autoridade» usam duas medidas: 
uma para as Empreaa», com tanta tolerância e. até certo 

ponto, conivência, 
outra medida para o Pequeno Pescador indefeso, usando 

represôes violentas??'? 
Finalmente, os pescadores referem-se ao 3» item. 

3) O andamento do Projeto PESCA RT. 
Desde IV74. o Governo í-ederal instituiu mau um ôrgio 

destinado ao desenvolvimento da pesca artesanai — 
PESCA RT. 

Quando saiu o documento básico deste Projeto, muitos 
peseadore1- do Nordeste sentiram nova esperança de al- 
cançarem dias melhores para eks e para sua» famílias. 

Esta nova cspefa.iça foi provocada principalmente pelos 
princípios gerais tecritos nas paginas 29 a 34 do documento 
básico do PESCART, editado cm fevereiro de 1974. 

Estes princípios gerais falam da eliminação do pater- 
nalismo e do fortalecimento cio associativísmo. 

Citamos literalmente 

"Üa mesma forma que na agropecuária, a as- 
sistência à pesca artesanai tem se orientado mediante 
critérios paíenialistas." 

"Todavia, são critérios tendentes à eliminaçào 
do Paternalismo os que deverào presidir o 
PESCART Isto se deve tradazir na mudança de ati- 
tudes do próprio pecador, da passividade ou indi- 
ferença comodist.i pura a participação cada vez mais 
ativa no processo de administração da assistência e 
dos incenlivos que lhe ^à^> dirijiidos," 

Já no Encontro Regional de Pescadores, realizado em 
abril de 1974. quando estudamos pela primeira vez o Projeto 
PESCART, subiu cm no- twv» esperança, porque nos 
íntimos iraiados como gente, como pessoas >.apazc\ Uc 
assumir rc->pons,ibi!»l.iucs. como classe capa/ de se organi/ar 
e de participar amamente no processo de desenvolvimento. 
(<. fr. Ü Leme. Ano II. n1   7. ,T,JíO de I<í74.) 

Hoje, abril de I Hi7ft. ws anta-ss a grande pergunta: 
O que foi feito do Projeto PESCART.' 
Antes de :udo, os responsáveis do Projete PESCART 

comeieram um erro imperdoável, jogaram técnicos em agri- 
cultura para o desenvolvimento da pesca. 

Os dois anos decorridos }i coT.prcvaram que esses 
técnicos nada entendem da pesca, nem da índole e da mema- 
Hdade do pescador 

Citamos literalmente aigur.u» conclusões dos círculos de 
estudo do V EiKontto Regional: 

"Esses técneos que - vem representar o 
PESCA RT nào querem ouvir o pescador." 

"Nas poucas reuniões que fizeram com pes- 
cadores, deram apenas informações de coisas que nós 
sabemos melhor do que eles " 

"De formação assodalivista nem vestígio." 
"O PESCART não respeita a liberdade do pesca- 

dor." 
"Deviam dialogar para que eles compreendessem 

e sentissem as dificuldades que existem na vida de 
todos nós." 

"Eles dizem que querem eviter o Paternalismo, 
mas querem tratar o pescador como a uma criança 
que vive sempre agarrada à camisa do pai ou à saia da 
mâe." 

"Olham para as nossas Sociedade» que nós 
mesmos fundamos, com desconfiança, como se fos- 
sem rivais. Se quisessem evitar o Paternalismo, 
dariam apoio às nossas Sociedades, sem quererem 
tomar conta delas." 

"Or técnicos fizeram tantas promessas que nào 
cumpriram. Prometeram muitos barcos e redes. 
Depois espalharam a noticia de que o Banco do Brasil 
nào queria financiar os barco» porque nào tinham 
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garantia. Também o Scjuro nío quetia aceitar oi bar- 
cos ' 

"Já eslamoi cinsado» de lar.itis pramesws e át 
viver iudibriado» pelos Orgào».'" 

Os própnoi («CRtCiH ntonhecem que eslào fracasiando 
Qaaisdii perguntaiiuii a aigans deles o i}ue citão ia/íiid». eici 
re ponderam: 

"Não Mtamos l4/end« nada." 
MNAa temos comtttÔM de irabalhir." 
'"Eitou fa^e^,do turiímo." 

Entre nós. pescadores, costumamos dúet "O pescador 
nasct na fi e vive na espei anca" 

£ por causa desta Esperança qüe queremos fazer ;iiais 
uma tentaiiva de Crer e Esperar que o Projeto PESCART 
realue aquilo que, de início, foi a sua imcnçio. 

MM estamos tonsencido» de que só será posstve), se ele 
executar fielmenie o que está eterite noi Princípios Gera» do 
Documento Sisícu. 

Sem a observância fiei desses Princípios Gerais, o 
PESCART terá o mrsmo destino de projetos anteriores; 
fracasso total. 

Será que as autoridades e os órgãos competemes querem 
este destino par» o PESCART? 

Voito. assim. 4 Uãier minha palavra de apoto c incentivo às 
reivimiicavòes daqueles que egotam suas energias sobre as .iguas c 
sob o sol causneante do Nordeste 

Um movimento como o que sustentam os pescadores Je minha 
regiào, inclusive com a colahoratlo abnegada do Pe Alfredo, nío 
pode ser ignorado pelos que governam esta Nação. Compreendam o 
seu linguajar, talvu a contundência de suas cxprcoõe- e ulo vejam 
netas, como sói jcuniecer tão comumente no Brasii d^s nossos dias. 
inientos menores e sub-repiício». Creiam que t o clamor da neces- 
sidade. Do sofrimento. Da falta de Justiça. 

Por isso. faço minhas as vo/es dos pescadores noraesiinos l, 
desta alta tribuna do Senado, transmito os seus anseios que se inte- 
gram, no fina! das comas, na grande luta pela promoção de Homem 
(Muno Bem! Palmas) 


