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f-Jé: 

COMPANHEIROS 

PESCADORES DO NORDESTE! 

Antes de tudo queremos pedir desculpas por ter demorado tanto 

^cofi' a edição deste núiàero de *0"IíEHE". 

Demoramos, mas não ficamos parados! A Equipe Coordenadora de 

nosso Movimento tomou a sério as resoluções do 39 ENCONTRO REGIONAL 

realizado em abril deste ano: 

Foi enviada a carta ao Presidente da Republica, pedindo mais 

benefícios do PRORURAL para nossa classe sofrida: 

- BAIXAR A IDADE PARA A APOSENTADORIA 

- CONCEDER AUXILIO DOENÇA 

Continuamos aguardando resposta do Exmo. Sr. Presidente da 

República, General Ernesto Geisel. 

Mas não estamos aguardando de braços cruzados. A Equipe Coojr 

denadora continua trabalhando para que o maior numero possível de 

pescadores do Nordeste fique bem consciente dos problemas da Previ^ 

dência Social. 

E não somente isso! . ' 

Nosso Movimento fez-se ouvir no Congresso Nacional. 

A TV GLOBO (Canal 13, no dia IA de agosto) e o JORNAL DO BRA 

SIL reforçaram nosso pedido ao Presidente da República por suas re 

portagens. 

Com a imprensa, nossa luta pelo ,elhoramento dos benefícios+ 

da Previdência Social está se tornando conhecida no pais inteiro e 

até no eactexior. 

È  a  batalha continuara. 

Em breve enviaremos carta ao Ministro da Previdência e Assi£ 

tência Social, anexando cópia da carta ao Sr. Presidente Geisel. 

(Provavelmente seguirão outras reportagens.) 

COMPANHEIROS! 

Deus nos chamou para tomarmos o futuro em nossas mãos!! 

UNIDOS CONSTRUIREMOS UM MUNDO MELHOR 



NO CONGRESSO NACIONAL. 

nossa luta por dias melhores I 

Junho de 1974 MARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se«ão » 
Sábaío 2» 

O SR. MARCOS FREIRE — (Pronuncl» 
« segninte discurso.) Sr. Presidente, Sn. 
Deputadas, a árdua luta dos homens 
que pescam nos mares ou nos rios, daqueles 
que, muitas vezes em jangadas toscas, ga- 
nham a vida enfrentando os mü perigos 
que quase sempre lhes corroem a saúde e, 
hão raro, lhes ceifam as próprias vidas. 

Classe sacrificadas através dos tempos, os 
pescadores vêm tomando consciência do seu 
valor e dos direitos que lhes são negados. 

Prova eloqüente desse despertar foi a rea- 
lização, em Olinda, de mais um Encontro 
Regional de Pescadores do Nordeste, confor- 
me nos dá conta a publicação n.0 7, de maio 
último, de "O Leme" — "Pescadores túman- 
do para sua promoção''. 

A exemplo dos anteriores, o III Encontro, 
realizado a 21 e 22 de abril próximo passado 
caracterizou-se pela objetividade das dis- 
cussões e conclusões havidas. Dele partici- 
param representantes das praias de Salina 
da Margarida (Bahia). Penedo (Alagoas). 
Oaibu (Pernambuco), Ponte dos Carvalhos 
(Pernambuco), Olinda (Pernambuco), Ita- 
pissuma (Pernambuco), Caú (Paráiba), Pl- 
timbú (Paraíba). "O Leme" destacou, ain- 
da, a presença de três pescadoras de Ponte 
dos Carvalhos, todos, a exemplo de seus 
companheiras, com vida multo sacrificada, 
mostrando muito amor e dedicação ãs 3'jas 
famílias e com muita esperança num futuro 
melhor. 

Entre os problemas discutidos, sobressaiu- 
se o relacionado com a Previdência Social. 

Assim, no que se refere ao INPS, consta- 
ta-se que o aumento da taxa do autônomo, 
de 8 para 18%, está levando a maior parte 
dos pescadores a abandonar o Instituto, por 
falta de condições de pagála. 

Ora, embora o PROTERRA ofereça outras 
vantagens — inclusive assistência médica 
e hospitalar, além da aposentadoria — o 
INPS é que oferece mais benefícios. Por 
outro lado, via de regra a dlficll situação 
eoonômlco-financeira dos que vivem da 
pesca dificulta, quando não impossibilita, a 
sua habilitação junto ao PROTERRA. 

Como fruto do exame da situação da 
classe, foi aprovado, no III Encontro, tex- 
to definitivo de carta, que veio a ser envia- 
da ao Sr. Presidente da República, em oue 
solicitam a redução de Idade para a conces- 
são de aposentadoria pelo PRORURAL — 
pois o pescador aos 50 anos está inválido 
para a pesca — bem como a concessão de 
auxilio-doença. 
' O documento, assinado por 780 pescadores 

do Nordeste, foi assinado por Antônio Go- 
mes dos Santos (Penedo, Alagoas; Cditto 
Alves da Silva (Olinda. Pernambuco) eAl- 
jCino Luiz de Souza (Caú, Paraíba).. 

Não posso deixar de trazer a minha pa- 
lavra de apoio e Incentivo às reivindicações 
daqueles que, como dizem na referida mis- 
siva, esgotam suas energias sob o sol caus- 
tlcante de minha região. 

Q movimento liderado pelos pescadores do 
Nordeste visa, especificamente, a melhorar 
as condições de trabalho, hoje francamente 
desfavoráveis. 

Espero que o Executivo não permaneça 
insensível aos pleitos tromulados. Nisso 
tudo há a assinalar o significativo papel 
que é exercido pelas colônias dos pescado- 
res, na promoção dos homens da pesca, 
inclusive defendendo seus direitos. 

Nesse setor, seria injustiça não haver uma 
especial referência ã figura do Padre Al- 
fredo que, tendo Olinda como centra de 
atuação, projeta muito longe seu trabalho 
profundamente missionário. 

Não podemos, pois, ser indiferentes ás 
tarefas, problemas, dificuldades dos que, em 
condições adversas, vão. buscar peixes, em 
aventuras arriscadas, hás profundezas de 
águas nem sempre tranqüilas. < ;   : . 

A eles volto, neste momento, o meu pen- 
samento. Devoto-lhes, Igualmente minha 
amizade e admiração. 

E, orgulhando-me de ser porta-voz de 
•t seus anseios, coloco à disposição deles esta 

tribuna, que é, essencialmente, a tribuna 
do povo. 

Era o que tinha a dizer. 

3.-   à 



JORNAL DO BRASIL 
Rio de Janeiro — Segunda-feira, 26 de agosto de 1974 

transmite nosso grito para o 
país inteiro 

Pescador no Nordeste chega à 
velhice sem trabalho e amparo 

Recife <Sireursal) — Com 60 anos. 50 dos 
quais dedicados ao mar, Joaquim Mendonça, 
de Itapiçuma. é o espelho da situação da 
maioria dos pescadores no Nordeste: sem go- 
zar o« benefícios rio INPS e do Prorural. vive 
atualmente de "consertar tarraías, para náo 
morrer do fome. porque a donnêncift nos bra- 
ços c nas pernas não permite trabalho pe- 
sado." 

Vinte e cinco mil pescadores autônomos 
da região correm os mesmos riscos de Joa- 
quim. Ò amparo do Prorural — do qual o Fun- 
rural é o órgão executor — é relativo, segun- 
do Odílio Alves da Silva, de Olinda, princi- 
palmente porque a aposentadoria só é conce- 
dida aos 85 anos de idade ou por invalidez 
total, "embora aos 50 ]a n5o tonos condições 
de pescar." 

SEM FORÇAS 

— Eu. por exemplo, aos 60 anos. Já estive 
Internado duas vezes. Os remédios que o mé- 
dk-o do po,'to de Itapiçuma passou não me 
cur:i-am. A minha saúde não me permite pes- 
iar. P.stcu velho c cansado. Por isso é que 
conserto e«*as rodes a Cr$ 7,00 para *«. polo 
meros, o que comer — afirma Joaquim Men- 
donça. 

Do;x)is que o Prorural foi instituído, cs 
pescadores não se matriculam mais no INPS. 
E 95% dos que já eram matriculados não pu- 
deram continuar contribuindo com a autar- 
quia, porque a taxa de S% foi aumentada pa- 
ra 16'.', o que eqüivale a uma despesa de Cr$ 
S2,00 em relação ao salário mínimo loca). 

— A taxa de 16% representa um saorlíi- 
cio acima das nossas possibilidades e o Pro- 
rural, que tem nos atendido, precisa compre- 
ender as nossas necessidades sobre a aposen- 
tadoria - diz Alcino Luís da Silva, de Caú. 
na Paraíba, um dos que não teve como conti- 
nuar recolhendo ao INPS. 

Os pescadores não precisam contribuir 
com o Prorural, pois o fundo monetário do ór- 
gão é proveniente de duas fontes principais: 
2.49 são retirados do recolhimento de empre- 
sas ao INPS e 2%, da produção agrícola. Os 
beneficies destinados aos pescadores s&o a as- 
sistência médica hospitalar, pens&o em caso 
de morto e auxilio funerário. 

— Mas como esperar pelo amparo maior, 
íe aos S0 anos não temos mais condições de 
pescar? Por que também n&o st conceder » 

auxilio-doença, se não temos condições de 
comprar remédios e dar de comer à íamilia 
enquanto doentes? 

Estas indagações estão contidas no me- 
morial que os pescadores enviarão ao Ministro 
da Previdência social, Sr. Luís Gonzaga do 
Nascimento Silva. O documento, assinado por 
representantes de três Estados era nome do 
Nordeste — Antônio Gomes dos Santos, de 
Alagoas: Odillo Alves da Silva, de Pcmambu- 
oo, e Alcino Luís de Sousa, da Paraíba ~ 
acrescenta que "a maior parte dos pescado- 
res autônomos do Nordeste perdeu todos os 
direitos adquiridos no INPS. depois que a ta- 
xa de contribuição subiu para 16%." 

— Perdemos tudo, inclusive, e principal- 
mente, a aposentadoria por tempo de serviço 
c o auxilio-doença, que são essenciais para a 
segurança razoável das nossas íamilias —• 
destnoa Odilio, um dos diretores da Sampcs- 
ca. cm Olinda, e que também não teve como 
continuar recolhendo paia o INPS. 

DIFICULDADES 

José Boimiro da Silva vai mais longe. Diz 
que tudo é difícil, quando não impossível, 
'pois faita dinheiro até para a gente tirar os 
documentos necessários, a fim de conseguir os 
beneíicios concedidos pelo Prorural." 

— Se a gente pescar em grupo de odto pe»» 
soas e apurar Cr$ I mü. CrS 250,00 é para o 
dono da rede (que compra todo o material) 
e o restante é dividido em partes Iguais, Acon- 
tece que a gente não consegue nem metade 
disso num mês. Por Isso, acho que se fossa 
possível recolher ainda para o INPS, os bene- 
fícios maiores que os foruecldoB pelo Prorural 
-— lembra Narciso Gardêncio. 

Narciso tora 58 anos, mas ainda lança a 
sua jangada diariamente ao mar, em Itama- 
racá. uma illia situada a 59 quilômetros de 
Recife, e comenta também os fenômenos da 
natureza, que pouca gente leva em conta « 
que, ver. por outra, prejudicam os pescadores. 

— Neste mês de agosto, o vento não fa- 
voreceu. Pol um mês ruim, muito ruim mesmo 
— acrescenta. 

E Joaquim Mendonça, o velho de 60 anos, 
não faz segredos. Guarda mágoa de todos, 
"porque tenho os meus papéis em dia, estou 
com os documentos certlnhos .e, no entanto, 
não consigo trabalhar na pescaria, com essa 
doença que Ura as forças da mão." 



Exmo íJjr;* ■■* '::l *&'-■* 

ERNEStO^EISEL " 

D.D.   Presidente   da  República 

BRASÍLIA 

Nos, pescadores do Nordeste, homens que, ombro a ombro com a 
Gloriosa Marinha de Guerra e Marinha Mercante, habitamos os mares 
territoriais da Pátria,tomamos a liberdade de apresentar a V.Excia. 
pleitos de amparo a nossa classe, tão abandonada. Nós esgotamos as 
nossas energias sob o sol causticante do Nordeste para alimentar 
as nossas famílias e por um sadio patriotismo. 

Confiamos que V.Excia. continuará a amparar os pescadores co 
mo seu digno antecessor, o Exmo. General Garrastaau Mediei. 

Aos 50 anos. Senhor Presidente, já não temos mais condições 
de empurrar os peaados paus de jangadas para o mar, na arriscada 
aventura, para procurar a pesca nas longinquas Sgüás profundas dos 
nossos mares. > 

0 PRORURAL amparou os pescadores. Mas como esperar pelo ampa 
ro se aos 50 anos de idade já não temos mais condições de pescar?- 

Por que não se concederia também o " AUXÍLIO DOENÇA " se não 
condições de comprar remédios e dar comer ã família, enquan- 
Por 

temos 
to estamos doentes? 

A grande maioria dos pescadores autônomos do Nordeste não ti 
nha condições de pagar a taxa de 8% aos INPS. Dos poucos que conse 
guiam pagar, a maior parte está forçada a abandonar o INPS, porque 
o aumento da contribuição para 16% exige sacrifícios acima de suas 
capacidades. Esses pescadores, portanto, perdera todos os direitos 
ja adquiridos, inclusive e principalmente a aposentadoria por tem- 
po de serviço e o AUXÍLIO DOENÇA,que são essenciais para uma segu- 
rança razoável de sua vida e da de suas famílias. 

Em face do exposto pedimos a V. Excia.: 

19 Redução de idade para a concessão de aposentadoria pelo 
PRORURAL ao pescador que aos 50 anos está inválido para 
a pesca. 

29  Concessão de AUXÍLIO DOENÇA pelo PRORURAL. 

Antes dè finalizar queremos ressaltar aqui o numero de sete- 
centos e oitenta c seis (786) assinaturas de pescadores do Nordes- 
te brasileiro que temos em mãos solicitando o que expusemos acima. 

Queira V. Excia. aceitar os sentimentos de verdadeira estima 
e patriotismo que poremos a qualquer prova para testemunhar- lhe a 
gratidão de nossa classe. 

OLINDA-PE, 22 de abril de 1974 

Antônio Gomes dos Santos,Penedo-Alagoas 

Odílio Alves da Silva,Olinda-Pcrnambuco 

Alcino Luiz de Souza,Caú-Paraíba 



COMPANHEIROS! 

A voz de Joaquim, de Itapissuma, representa centenas, talvez 

milhares, de pescadores espalhados pelo Brasil inteiro. 

A dormência de suas mãos e de seus pis tornaram-no definiti- 

vamente incapaz para o trabalho, conforme declaração do medico. A- 

pos muitos anos de trabalho ãrduo numa pesca primitiva, Joaquim + 

tornou-se ESMOLER. 

Muitos colegas estão em situações semelhantes: aos 40, 50 ou 

60 anos de idade sofrem do coração ou de forte reumatismo; outros+ 

são quase cegos. 

SERÁ dUE VÉUS  aUER QUE T0V0S  ELES  TERMIWEM A l/IPA PEVINVO  ES 

MOLA?? 

Certamente nãol 

Ê o egoismo dos próprios homens que faz com que milhões de 

pessoas deste mundo vivam em miséria. O egoismo de todas as cama - 

das sociais faz com que as organizações do pais não atendam melhor 

as necessidades dos que sofrem. 

E NdS  PESCADORES NÃO  TEMOS A WOSSA PARCELA PE CULPA TAMBÉM? 

Mõs ajudamos bastante nossos colegas? 

Somes realmente unidos em nossas organizações de classes Co- 

lônias, Cooperativas, Sociedades de Ajuda Mútua, etc? 

É lòòO   quz     V  E  U S       (^ li E R : 

UNIR-NOS  CAPA  l/EZ  MAIS 

C0NSTRUINP0  JUNTOS  UM     MUNPO       MELHORÍ 



*       ATENÇÃO!!  COMPANHEIROS!! 
3 r  v 

r O presente boletim jâ estava impresso quando chegou em nossoas 
mãos a resposta do 

SI. PBESIDENTE DA SSHÍBLICA 
mediante carta do MINISTÉRIO DA PR^VIDSNCIA 5 ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Desde jâ agradecemos ao Governo da República pela atenção dis- 
pensada aos pedidos de nossa classe. 

Em breve voltaremos ao assunto!   Eis a copia da carta: 

MtNlSTSRIO EA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
MiMISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL 
FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL 
CONSELHO   DIRETOR 

F/CCP n9  
RLo de Janeiro,   de agosto de 1974 

limo. Sr. 
iwrcmo a*Es DOS SANTOS 
Rua do Farol, nf? 334 
OLINDA - PE 

1 - Veio a este lUNDO OE ASSISTÊNCIA a carta da 
tada de 22-04^74, por vós assinada e pelos senhores ODI 
LIO ALVES EA SILVA e ALCINO LUIZ DE SOUZA, formulando ape 
Io ao Exmo. Sr. Presidente da República no sentido de re 
duzir para 50 anos o limite de idade para a concessão de 
aposentadoria aos pescadores bem assim que seja Incluído 
o AuxIli&-Doença entre os benefícios do PR[>-RURAL. 

2-0 pedido foi detidamente examinado por esta 
Direção, inclusive pela Procuradoria Geral, cabendo-me in 
formar, entretanto, que não hã condição, no presente, de 
alterar o Programa que recentemente foi iitplantado e vem 
sendo desenvolvido pelo ÍTNRURMJ. 

3 - Devo esclarecer, ainda, que o trabalhador 
rural não fica desanparado pela falta do^ Auxílio-Ooença 
uma vez que contará coro os serviços de saúde nantidos pe 
Io FLNRURAL através de convênios firmados com hospitais 
e outras entidades assistendais espalhados por todo o 
País. Para os casos de invalidez oonprovada por exame ne 
dioo, não há limite de idade, podendo então, ser concedi 
da a aposentadoria independentemente dessa exigência. 

Saudações, 

Libero Massari 
Presidente do Conselho Diretor 

n'm   OMDR/ms, «•!••" 


