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APRESENTAÇÃO

Este documento é o resultado do I ENCONTRO DA PESCA
ARTESANAL DO ESTADO DO CEARA e consubstancia mais um esforço da
SUDEPE, na tentativa de identificar soluções para os problemas
que obstaculizam o desenvolvimento da pesca artesanal do Estad~

Tem como objetivo principal, nortear as açoes dos
Orgãos responsáveis pelo planejamento e execução das atividades
pesqueiras cearenses, indicando linhas de ação que, operaciona-
lizadas, promoverão uma maior dinamização da pesca artesanal do
Ceará.

O produto obtido com a realização deste Encontro
atendeu plenamente às expectativas da SUDEPE, não só quanto ao
desenvolvimento dos trabalhos, mas também pela qualidade dos as
pectos aqui apresentados.

Eng9 BARRETO DE MELO
Coordenador Regional da SUDEPE/CE
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COMISSÃO I

Tema

Legislação da Pesca em função do Pescador Artesanal

Coordenador

Francisco Antônio de Brito

Participantes

Expedito de Araujo Vasconcelos
José Abner Nogueira Gama
José Valmir da Silva
Manoel Nicanor dos Santos
Paulo Roberto Façanha
pedro Braga Mendes

SUDEPE/PDP

Conv.Fisc.SUDEPE/DNOCS
Colônia Z-lO
Colônia Z-lO
Colônia Z-2
SUDEPE/PDP
Colônia Z-6
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SITUAÇÃO ATUAL

1. Inexistência de um critério que defina embarcação artesa
nal e industrial;

2. A idade de 65 (sessenta e cinco) anos para o pescador a~
tesanal ter direito a aposentadoria por velhice, é muito
alta (não traduz a realidade da vida insalubre do arte-
são);

3. Inexistência de auxílio doença ao pescador artesanal;

4. Centralização excessiva da expedição e revalidação do
cartão do INAMPS (Ex - INPS);

5. Exigência por parte da Capitania dos Portos da apresent~
ção no ato, na obtenção da Matrícula de Pescador Profis
sional, do Certificado de Dispensa de Incorporação - CDI;

6. Falta de adequação da Legislação da Pesca em função do
pescador artesanal (deixando de incluir outros direitos:
Dep6sito para FGTS, Direito a Férias e Gratificação,etc)
benefício da CLT;

7. Falta de delegação de poderes pertinentes à aplicação e
fiscalização da Legislação pesqueira/em cumprimento ao
Parágrafo 19 do Artigo 28 do Decreto-Lei N9221;

8. A omissão do sexo feminino no teor do Artigo 27, do Pará
grafo 19 do Decreto-Lei N9221 - como pescador profissio-
nal;

9. Evidencia-se no litoral cearense,a existência de pescad~
res de auto-consumo (de subsistência), que não estão in-
cluídos no Artigo 29, do Decreto-Le'i N9221.
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10. Falta autonomia e controle sobre o fabrico de aparelhos
e petrechos de pesca, no Estado do Ceará, sobre os fabri
cantes (artesãos)i

11. Falta de um texto mais claro ou redação mais completa, I

em favor da preservação do meio ambiente (evitar a polu!
ção que está acabando com os peixes, lagostas etc) refe-
rente ao Artigo 38, Capítulo IV do Decreto-Lei N922li

12. Falta de Isenção do Imposto Onico sobre os Lubrificantes
e Combustíveis para o pescador artesanal que passou a
usar motor de 1 ou 2 cilindros em jangada ou bote, em me
lhoria de sua segurança no trabalhoi

13. Falta de Posto de Revenda de Aparelhos e Petrechos de
Pesca para o pescador artesanal, em cumprimento ao Arti-
go 96 do Decreto-Lei N922li

~
14. Falta incluir na Legislação da Pesca Artesanal da SUDEP~

as Portarias que disciplinam a pesca nos Açudes Públicos
controlados pelo DNOCSi

15. Falta definição geográfica no uso da Carteira de Pesca-
dor Armador.
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FORÇAS RESTRITIVAS

1. Falta um critério, por parte da Capitania dos Portos, que
defina o que seja embarcação artesanal, distinguindo-a '
da industrial;

2. A exigência da lei previdenciária de aposentadoria por
velhice, com 65 (sessenta e cinco) anos de idade, exten-
siva ao pescador artesanal;

3. Omissão na lei previdenciária da concessao do benefício
de auxílio doença ao pescador artesanal;

4. A não existência de normas administrativas no INAMPS que
J

disciplinem a expedição e/ou revalidação da iden~idade
do beneficiário pelas Agências Locais;

5. A exigência pela Capitania dos Portos e SUDEPE de apre-
sentação do. próprio CDI, ao invés do Protocolo da Junta
Militar, para obtenção da Matrícula de Pescador;

6. Inadequação da legislação da pesca em função do pescador
artesanal, quanto aos benefíciDsconcedidos pela CLT;

7. Falta de clareza na Delegação de Poderes pertinentes à
fiscalização, e à aplicação da legislação pesqueira espe-
cífica (parágrafo 19 do Artigo 28 do Decreto-Lei N9221);

8. Inexistência no teor do Artigo 27, parágrafo 19, Decreto
Lei N9221 de referência ao exercício da pesca profissio-
nal pelo sexo feminino;

9. A não regulamentação do pescador de subsistência no Arti
go 29 do Decreto-Lei N922l;

10. A não regulamentação do Controle de produção e fabrico'
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de aparelhos de pesca na legislação vigente;

11. Inadequação do Artigo 38, Capítulo IV do Decreto-Lei N9
221;

12. Inexistência na lei da Isenção do Imposto único sobre
Combustíveis e Lubrificantes para a pesca artesanal;

13. Não execução do Artigo 96 do Decreto-Lei n922li

14. Falta na legislação pesqueira vigente um capítulo que
fale sobre a pesca continental.

)
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FORÇAS RESTRITIVAS PRIORITÁRIAS

10 A exigência da lei previdenciária de aposentadoria por
velhice, com 65 (sessenta e cinco) anos de idade, extensi
va ao pescador artesanali

20 Omissão na lei previdenciária da concessao do benefício '
de auxílio doença ao pescador artesanal;

30 A não existência de normas administrativas no INAMPS/ que
disciplinem a expedição e/ou revalidação da identidade'do
beneficiário pelas Agências Locais;

40 Inadequação da legislação da pesca em função do pescador
artesanal, quanto aos beneficios concedidos pela CLTi

50 Não execução do Artigo 96 (Revenda de aparelhos e petre-
chos' de pesca/pescador artesanal) do Decreto-Lei N922lo
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LINHAS DE. AÇÃO

1. Não considerar no RTM as embarcações artesanais com mo
tor de 1 ou 2 cilindros, na categoria de pesca indus-
trial;

2. Alterar a lei previdenciária vigente, reduzindo de 65
anos de idade para 55 (cinquenta e cinco), o limite ma
ximo para aposentadoria por velhice do pescador artesa
nal;

3. Incluir na relação de doenças previstas pela Previdên-
cia Social para aposentadoria por invalidez, do pesca-
do artesanal, as enfermidades a seguir:

- afecções pulmonares
- reumatismo precoce
- deficiência na audição e visão;

4. Incluir na legislação do SINPAS a concessao ao pesca-
dor artesanal, do benefício: auxílio doença;

5. Incluir no Decreto-Lei N9221, Artigo 27, parágrafo 19,
"independente do sexo";

6. Descentralizar a expedição e/ou revalidação do Cartão-
beneficiário, (Identificação) para as Agências locais '
do INA..7>1PS;

7. Reexaminar a aceitação do próprio protocolo da Junta
Militar, como documento hábio na obtenção de matrícula
de pescador profissional, pela Capitania dos Portos;

8. Estender ao pescador artesanal os direitos previstos
na CLT (auxílio ã natalidade, FGTS, PIS, abono de f~-
rias) ;
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9. Facultar ao pescador profissional (artesão), o ingresso
na previdência-Social, na Categoria de Autônomo;

10. Promover a descentralização da matrícula dos pescado-
res profissional, através do DNOCS em águas interiores,
e em águas marítimas, através da Federação das Colô-
nias de Pescadores do Estado do Cearái

11. Criar a categoria de pescador de subsistência ou auto-
consumo i

12. Dispensar a taxa do Registro Geral da Pesca (RGP)J na
expedição da Categoria do Pescador de Auto-Consumo i

13. Alterar a redação básica do Artigo 38 do Decreto-Lei I

N9221, incluindo a palavra: "tóxicos";

•
14. Alterar o dispositivo legal que regulamenta o incenti-

vo à pesca, referente ao IUCL, concedido às Empresas I

de Pesca, que seja extensiva a pesca artesanali

15. Reinstalar postos de revenda de petrechos e aparelhos
de pesca da SUDEPE, ao longo da costa cearense e nos
açudes públicos controlados pelo DNOCSi

16. Dispensar os vistos da carteira para efeito de aposen-
tadoria, aceitando-se apenas uma declaração de pessoas
idôneas ou da colônia;

17. Oferecer os meios para o cumprimento do Artigo 91 do
Decreto-Lei N922l (Fundação de Cooperativas de Pescado
res Artesãos) i

18. Oferecer os meios necessários para o cumprimento do A~
tigo 92 (venda de pescado através de entrepostos), pr~
visto no Decreto-Lei N922l/67;

19. Incluir a definição da área geográfica de validade da
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Carteira de Pescador Amador, através de um acréscimo
aos parágrafos do A~tigo 29 do Decreto-Lei N9221;

20. Incluir na Legislação Pesqueira (artesanal), as Porta-
rias do DNOCS de nOs:

a) 01 DGO, de 22 de abril/76 (rede sardi-
nheira) ,

b) 04 DGO, de 27 de maio/76 (instruções es-
pecíficas para o exercício da pesca nas
águas represadas do Po1ígono das Secas);

21. Inpluir um Capítulo no Decreto-Lei N9221 da SUDEPE re
referente à pesca de águas interiores, inclusive defi-
nindo a destinação das rendas provenientes da pesca
continental, em conta especial, em benefício do setor
pesqueiro, do órgão arrecadador;

22. Adequar os valores referentes à aplicação de multas em
consonância com a Lei N96205 de 29/04/75 - "Estabelece
a descaracterização do salário mínimo, como fator de
correção monetária ..."
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LINHAS DE AÇÃO .PRIORITÃRIAS

Alterar a Lei previdenciária vigente, reduzindo de 65
anos de idade por 55, como limite máximo para aposent~
doria por velhice, do pescador artesanali

2. Incluir na Legislação do SINPAS, a concessão ao pesca-
dor artesanal do benefício: auxílio doença;

3. Descentralizar a expedição e/ou revalidação da identi-
dade - beneficiário, a serem feitas pelas Agências e/
ou representações do INM1PS e/ou IAPAS;

4. Estender ao pescador artesanal os direitos .previstos
na CLT (Auxilio à natalidade, FGTS, PIS, abono de fé-
rias) ,

5. Reinstalar postos de revenda de petrechos e aparelhos
de pesca da SUDEPE, ao longo da costa cearense e nos
açudes públicos controlados pelo DNOCS



SUDEPE I ENCONTRO DA PESCA ARTESANAL
DO ESTADO DO CEARÁ

FOLHA
14

COMISSÃO 11

Tema

Crédito Orientado à Pesca Artesanal

Coordenador

Ma ro Júlio de Farias EMATERCE

Participantes

Francisco Pereira de Barros
João Eudes Pessoa
João Melquíades Agostinho

Colônia Z-7
B.B./Cart.Cred.Agric.
Colônia Z-l

••
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SITUAÇÃO ATUAL

O Pescador Artesanal não tem acesso ao Crédito

..
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FORÇAS RESTRITIVAS

1. Falta de garantias reais;

2. Dificuldades de encontrar aval, pois seu mundo se resu
me praticamente dentro de sua comunidade pesqueira, na
qual raramente existem pessoas que operem com entida-
des bancárias;

3. Inexistência de 'escritórios da EMATERCE/SUDEPE em di-
versos municípios litorâneos.
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LINHAS DE AÇÃO

1. Criar cooperativas para pescadores artesanais e
propr,ietários de pequenas embarcações de pesca para fa
cilitar os financiamentos. O financiamento seria feito
entre cooperativa e entidade bancária e aquela faria o
repasse entre seus associados;

2. Orgãos como SUDEPE, SUDENE e outros joguem recursos fi
nanceiros a fundo perdido no Banco do Brasil, criando
uma linha de crédito especial para a pesca artesanal,
cujas garantias seriam os próprios bens financiados.
Os empréstimos não teriam juros em casos especiais, co
mo na parada da pesca da lagosta, para aquisição de
equipamentos de pesca, para diversificação da captura.

3. Criar entrepostos de pesca, com câmaras frigoríficas e
de armazenagem, nas áreas de jurisdição das colônias;

4. Que sejam estabelecidos preços mínimos para o pescado;

5. Que se faça financiamentos para comercialização a pra-
zos maiores, com armazenagem em armazens da
dando opções de AGF e EGF;

6. Que sejam criados escri t6rio.Sda EMATERCE/SUDEPE em

CIBRAZEM,

áreas ainda não assistidas;

7. Enquanto não for criada uma linha de crédito especial
para a pesca artesanal, a SUDEPE faça convênio com o
Banco do Brasil,assumindo as garantias dos financiamen
tos;

8. Treinar o pessoal ligado ao Crédito Rural do Banco do
Brasil, a fim de um melhor entrosamento com a problem~
tica pesqueira.
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LINHAS DE AÇÃO PRIORITÁRIAS

1. Orgãos como SUDEPE, SUDENE e outros joguem recursos fi
nanceiros a fundo perdido no Banco do Brasil, criando
uma linha de crédito especial para a pesca artesanal,
cUJas garantias seriam os próprios bens financiados.
Os empréstimos não teriam juros em casos especiais, co
mo na parada da pesca da lagosta, para aquisição de
equipamentos de pesca, para diversificação da captura.

2. Criar cooperativas para pescadores artesanais e pro-
prietários de pequenas embarcações de pesca,para faci-
litar os financiamentos. O financiamento seria feito
entre cooperativa e entidade bancária e aquela faria o
repasse entre seus associados;

3. Enquanto não for criada uma linha de crédito especial
para a pesca artesanal, a SUDEPE faça convênio com o
Banco do Brasil assumindo as garantias dos financiamen
tos;

/
4. Treinar o pessoal ligado ao Crédito Rural do Banco do

Brasil, a fim de um melhor entrosamento com a problem~
tica pesqueira;

5. Que se faça financiamentos para comercialização a pra-
zos maiores, com armazenagem em armazens da CIBRAZEMr

dando opções de AGF e EGF .

•
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COMISSÃO III

Tema

Dinamiza9ão das Atividades das Colônias

Coordenador

José Diógenes Pessoa EMATERCE

Participantes

Albino Antero Meireles
Âlvaro Alencar Neto
Armando de Oliveira Lopes
Carlos Geminiano Nogueira Coêlho
Edvaldo Pessoa Freires
Marcos Antônio Pinto Alcântara

Colônia Z-5
Colônia z-14
Colônia z-14
LABOMAR
Fed. Colo Pescadores
INPS

•.



SUDEPE I ENCONTRO DA PESCA ARTESANAL
DO ESTADO DO CEARÁ

FOLHA
20

SITUAÇÃO ATUAL

1. Não sao dadas condições suficientes para os dirigentes
de colônia desempenharem, a contento, suas funções
administrativas e sociais;

2. As colônias de pescadores nao dispõem de sedes
priadas para o desempenho de suas funções;

3. As colônias não possuem meio de transporte para atin-
gir as concentrações de pescadores;

apro-

•4. Carência de escolas nas prai-aspara atender aos filhos
de pescadores;

5. Carência de professores e de treinamento para atualiza
çao dos que existem;

6. Carência de gabinetes médico-odontológicos nas praias;
7. Carência de minipostos de saúde que pratiquem a medi-

cina preventiva;

8. Receita insuficiente para o desenvolvimento das colô-
nias e remuneração de seus dirigentes.
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FORÇAS RESTRITIVAS

1. Os dirigentes de colônias, em sua maioria, nao têm re-
muneração suficiente para se dedicarem exclusivamente
e integralmente às colônias;

2. As sedes das colônias, repartidas entre salas de aula
~ escritório, não oferecem nenhum atrativo aos pescad~
res, não funcionando como ponto de convergência;

3. Grande contingente de filhos de pescadores não freque~
tam escolas, restringindo assim, as bases de formação
associativista;

4. Currículos escolares inadequados, nao dando atenção
aos problemas atinentes às atividades pesqueiras;

5. Gabinetes médico-odontológicos insuficientes e grande
é a distância de suas localizações à maioria das
praias;

6. Dificuldade de deslocamento dos dirigentes de colônias
até às concentrações de pescadores para prestarem ser-
viços de ordem educativa e administrativa;

7. Recursos escassos e provenientes de uma pequena taxa
paga pelos pescadores, não sendo suficiente para cria-
çao de uma infraestrutura destinada a prestar serviços
aos sócios das colônias1

8. Os dirigentes de colônias nao possuem qualificação ade
quada para o desempenho de suas funções.
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Fo.RÇAS RESTRITIVAS PRIo.RITÂRIAS

1. o.sdirigentes de colônia, em sua maioria, nao têm re-
muneração suficiente para se dedicarem exclusivamente
e integralmente às colônias;

2. As sedes das colônias, repartidas entre salas de aula
e escritório, não oferecem nenhum atrativo aos pescado
'res, não funcionando como ponto de convergência;

3. Recursos escassos e provenientes de uma pequena taxa
paga pelos pescadores, não sendo suficiente para cria-
çao de uma infraestrutura destinada a prestar serviços
aos sócios das colônias;

.4.Grande contingente de filhos de pescadores nao freque~
tam escolas, restringindo assim, as bases de formação
associativista;

5. Currículos escolares inadequados, nao dando atenção
aos problemas atinentes às atividades pesqueiras.
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LINHAS DE AÇÃO

1. Que, através de cursos ou outros meios, haja treinamen
tos para qualificar um grande número de pescadores, em
cada colSnia, para possIveis e futuros dirigentes;

2. Que se procure uma fórmula para remunerar os dirigen-
tes de colônias;

3. Que sejam contratadas auxiliares de escritório para as
colônias que não as têm;

4. Que sejam destinados recursos para construção de sedes
adequadas para as colônias e suas capatazias;

5. Que as colônias sejam dotadas.de meios detransp~rte c/
suas respectivas manutenções;

6. Que sejam criadas escolas nas praias;
7. Que o quadro de professores das concentrações de pesca

dores recebem treinamento, aperfeiçoamento periódico '
.para atualização;

8. Que sejam criadas cartilhas contendo noçoes rudimenta-
res sobre a atividade pesqueira, notadamente no que se
refere à conservação dos recursos naturais aquáticos;

9. Que sejam criados minipostos de saúde nas praias, para
praticar a medicina preventiva;

10. Que sejam criados centros de treinamento permanentes '
para que o processo educativo do jovem filho de pesca-
do~ não sofra solução de continuidade;

11. Que sejam destinados mais gabinetes médico-odontológi-
cos às colSnias;
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12. Que seja criado um Fundo de Desenvolvimento para as co
lônias, com base em taxa cobrada sobre o valor do pesca
do comercializado nas respectivas áreas de j.urisdição
de cada;

13. Que sejam criados programas de assistência social para
as colônias de pescadores;

14. Que as colônias sejam dotadas de assessoria
administrativa;

técnico-

15. Que a Federação de Pescadores seja dotada de uma asses,
soria' jurídica, cujos serviços serão extensivos às co
lônias;

16. Que seja solicitado às autoridades governamentais
apoio aos Planos Estaduais e Nacionais de Pesca e ante
cipação das linhas de ação prioritárias.
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'LINHAS· DE AÇÃO PRIORITl\RIAS

1. Que se procure uma fórmula para remunerar os dirigen-
tes de colônias;

2. Que sejam destinados recursos para construção de sedes
adequadas para as colônias e suas capatazias;

3. Que as colônias sejam dotadas de meios de transporte '
com suas respectivas manutenções;

4. Que sejam criadas cartilhas contendo noçoes rudimenta-
res sobre a atividade pesqueira, notadamente no que se
refere à conservação dos recursos naturais aquáticos;

5. Que seja criado um Fundo de Desenvolvimento para as c~
lônias/com base em taxa cobrada sobre o valor do pesca
do comercializado nas respectivas áreas de jurisdição
de cada.
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COMISSÃO IV

Tema

A Comercialização e o Armazenamento da Produção da Pesca,
Artesanal

Coordenador

Ruy de MeIo Esmeraldo Rolim SUDEPE!PDP

Participa'ntes

Antônio Eliezer Pedrosa
João de Deus Cabral de Araújo
José Neuman Damasceno
Francisco das Chagas Silva
Raimundo José da Costa

Colônia Z-8
Conv. M.A.!SAAb
Seco da Fazenda
SERPA
Colônia Z-9

•
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SITUAÇÃO ATUAL

1. O pescador não é dominantemente proprietário dos bens de
produção (embarcação, redes etc);

2. Falta absoluta de condições financeiras mínimas para ope-
racionalidade (aquisição de petrechos de pesca, rancho
gelo, ista etc);

3. Dificuldade na aquisição de gelo e sua conservaçao, em de
corrência dos altos custos;

4. Di~iculdade na aquisição de isca, devido o preço oscilan-
te e falta de condições para conservação desta;

5. Preços elevados dos petrechos de pesca e insumos necessá-
rios para a armação das embarcações;

6. Falta de infraestrutura de frio (câmaras de recepçao e
conservação do pescado) - Armazenamento - problema senti-
do principalmente nas épocas de safra;

7. Ausência de Lnf raes'trut.ur-a de comercialização adequada
(entrepostos, mercados modelo etc) , principalmente a
vel de produção;

8. Inexistência de organização na distribuição de pescado;
9. Insuficiência de transporte adequado para o transporte de

pescado, bem como o alto custo dos fretes;
10. InsufiCiência de estradas e energia elétrica ·na maioria

das comunidades pesqueiras;
.. 11. Ausência do preço mínimo, fazendo com que o mercado 68jt

oscilante;
12. Interveniência do intermediário, maior causador da eleva-
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çao do preço do pescado, aproveitando-se da fragilidade '
dos meios de produção e consequentemente maior absorvedor
dos lucros;

13. Pequena margem de lucro para o pescador, em decorrência'
dos fatores supracitados;

14. Evasão do pescador para outras atividades e áreas (habita
çao •

•
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FORÇAS ·RESTRITIVAS

1. Ausência de um sistema cooperativista, a nível de produ
çao, com uma Cooperativa Central, visando a recepção, ,
beneficiamento, estocagem, armazenamento, conservação,
distribuição, comercialização (inclusive exportação)
revenda de materiais de pesca e gêneros alimentícios, ,
f,azendo com que o pescador tenha uma maior participação
nos lucros auferidos pelos produtos da pesca, de forma
que funcione real e efetivamente;

.2. Falta de um plano de crédito especial para os pescado-
res obterem empréstimos e financiamentos visando formar
capital de giro;

3. Insuficiência de infraestruturas básicas (energia, es-·
tradas etc) , armzenamento, fábricas de gelo, transpor-
te, distribuição e comercialização (entrepostos e merca
dos modelo);

4. Inexistência de preço mínimo e falta de garantia de co-
mercialização do excedente ou de toda a produção do pe~
cador, o que favorece a ação do intermediário;

5. Ausência de recursos para ampliação do serviço de exten
são pesqueira;

..

.6. Falta de incentivo à pesquisa e experimentação (Princi-
palmente inexistência de pesquisa de mercado) ;

7. Desinformação por parte de algumas instituições e 6r-
gãos ligados direta ou indiretamente ao setor pesqueiro
em virtude da falta de maior entrosamente horizontal e
vertical, que entre estas deva existir.

/
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FORÇAS RESTRIT·IVAS PRIORIT1\.RIAS

1. Ausência de um sistema cooperativista, a nível de prod~
ção, com uma Cooperativa Central, visando a recepção, ,
beneficiamento, estocagem, armazenamento, conservação,
distribuição, comercialização (inclusive exportação)
revenda de materiais de pesca e gêneros alimentícios, ,
fazendo com que o pescador tenha uma maior participação
nos lucros auferidos pelos produtos da pesca, de forma
que funcione real e efetivamente;

.•
2. Falta de um plano de crédito especial para os pescado-

res obterem empréstimos e financiamentos visando formar
capital de giro;

3. Insuficiência de irtfraestruturas básicas (energia, es-
tradas etc), armazenamento, fábricas de gelo, transpor-
te, distribuição e comercialização (entrepostos e merca
dos modelo) ;

4. Inexistência de preço mínimo e falta de garantia de co-
mercialização do excedente ou de toda a produção do pe~
cador, o que favorece a ação do intermediário;

5. Ausência de recursos para ampliação do serviço de exten
são pesqueira.
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LINHAS DE AÇÃO

1. Implantar, urgentemente, cooperativas de pesca com in-
fraestrutura de coleta da produção, recepção, beneficia
mento, estocagem, armazenamento, conservação, distribui
ção (transporte), comercialização, revenda de materiais
de pesca e gêneros alimentícios, tornando-as, na comer-
cialização, competitivas em novos mercados, proporcio-
nando a participação efetiva do pescador nos lucros au-
feridos pelos produtos da pesca, de forma que funcione
real e eficientemente;

2. Implantar através da ação das cooperativas o preço míni
mo, bem corno a garantia de compra do~excedente ou de t~
da a produção do pescador, a fim de eliminar gradativa-
mente e ao máximo possível a ação dos intermediários;

3. Construir mercados modelo para melhor comercializaç~o '
dos produtos ícticos;

4. Melhorar as vias de acesso para escoamento da produção
(dos centros produtores para os consumidores), bem corno
instalar uma frota de transporte do pescado adequada
(caminhões isotérmicos e frigoríficos) , energia elétrica
e entrepostos com fábricas de gelo, nas comunidades pes
queiras que tenham maior representatividade no total da
produção de pescado do estado;

5. Elaborar um plano de crédito especial para os pescado-
res obterem empréstimos e financiamentos nas agências '
de crédito, principalmente para formação de capital de
giro;
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6. Introduzir e fomentar novos métodos, aparelhos e imple-
mentos de pesca, bem como aperfeiçoar as embarcações
existentes visando a retirada do pescador do empirismo
tecnológico em que se encontra;

7. Melhoramento dos aspectos de higiene durante as fases
de manipulação, conservação e comercialização do pesca-
dOi

8. Aprimorar a instalação de novas unidades físicas terres
tres a fim de servir ao processamento de pescado (entre
postos existentes) i

9. Fornecer informações de novos conhecimentos tecnológi-
cos (maior divulgação);

10. Conscientizar o pescador dos prejuizos que acarreta o
uso de malhas, aparelhos e métodos de pesca proibidos;

11. Criar mentalidade preservacionista da espécie junto ~os
pescadores e seus familiares;

12. Incentivar a pesquisa e experimentação (principalmente'
criar a pesquisa de mercado);

13. Ampliar o serviço de extensão pesqueira.
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LINHAS DE AÇÃO PRIORITÁRIAS

1. Implantar, urgentemente, cooperativas de pesca com in-
fraestrutura de coleta da produção, recepção, beneficia
mento, estocagem, armazenamento, conservação, distribui
ção (transporte), comercialização, revenda de materiais
de pesca e gêneros alimentícios, tornando-as, na comer-
cialização, competitivas em novos mercados, proporcio-
nando a participação efetiva do pescador nos lucros au-
feridos pelos produtos da pesca, de forma que funcione
real e eficientemente;

2. Implantar através da ação das cooperativas o preço míni
mo, bem como a garantia de compra do excedente ou de to
da a produção do pescador, a fim de eliminar gradativa-
mente a ao máximo possível a ação dos intermediários;

3. Construir mercados modelo para melhor comercialização I

dos produtos ícticos;

4. Melhorar as vias de acesso para escoamento da produção
(dos centros produtores para os consumidores), bem como
instalar uma frota de transporte do pescado adequada
(caminhões isotérmicos e frigoríficos), energia elétri-
ca e entrepostos com fábricas de gelo, nas comunidades
pesqueiras que tenham maior representatividade no to-
tal da produção de pescado do estado;

5. Elaborar um plano de crédito especial para os pescado-
res obterem empréstimos e financiamentos nas agências I

de crédito, principalmente para formação de capital de
giro.
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COMISSÃO V

Tema

Assistência Técnica e Extensão à Pesca Artesanal

Coordenador

•• Rossini de Matos Esmeraldo EMATERCE

Participantes

Adbeel Goes de Oliveira
Francisco Sampaio de Oliveira
Joaquim Fernandes Alves
Julio Cosmo Rodrigues
Luiz Ribamar Barreto Uchoa
Manuel de Castro Filho
Walter José de Carvalho Rodrigues

Conv. SUDEPE/DNOCS
lNAMPS
EMATERCE
Colônia Z-13
Conv. SUDEPE/DNOCS
Colônia Z-4
lAPAS
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SITUAÇÃO ATUAL

1. Reduzido número de unidades de extensão para a pesca
artesanal;

..

2. Ausência de crédito aos pescadores artesanais;

3. Inexistência de infraestruturas de frio;

4. Inexistência de cooperativas de pesca;

5. Inexistência de recursos nos 6rgãos que fomentam o de-
senvolvimento da pesca;

6. Ausência de preços mínimos para o pescado;

7. Ausência de pesquisa aplicada à pesca artesanal (no li
toral);

8. Baixo nível educacional dos pescadores;

9. Falta de Centros comunitários para os pescadores arte-
sanais;

10. Grande número de pescadores desprovidos de documenta. -
çao.
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FORÇAS RESTRITIVAS

1. Insuficiência de recursos para ampliação do número de
escritórios de extensão;

2. Falta de garantias reais dos pescadores;

3. Inexistência de linha de crédito específica para a pe~
ca artesanal;

4. Falta de recursos para a implantação de fábricas de g~
10, entrepostos de pesca e câmaras frigoríficas para
atender ao pescador artesanal;

5. Falta de apoio de órgãos e Entidades que fomentem o
cooperativismo pesqueiro;

6. Falta de recursos financeiros dos órgãos destinados ao
fomento da pesca artesanal;

7. Falta de infraestrutura de estocagem;

8. Falta de integração dos Órgãos de pesquisa com os Or-
gãos de execuçao;

9. Pequeno número de escolas e baixo nível de instrução I

dos professores;

10. Ausência de recursos para implantação de centros comu-
nitários;

11. Ausência de recursos para documentar pequenos pescado-
res artesanais.
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FORÇAS RESTRITIVAS PRIORITÃRIAS

1. Insuficiência de recursos para ampliaçao do número de
escritórios de extensão;

2. Falta de garantias reais dos pescadores;

3. Falta de recursos para a implantação de fábricas de ge
10, entrepostos de pesca e câmaras frigoríficas para
atender ao pescador artesanal;

4. Falta de apoio de Órgãos e Entidades que fomentem o
cooperativismo pesqueiro;

5. Falta de recursos financeiros dos Órgãos destinados ao
fomento da pesca artesanal.
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LI HAS DE AÇÃO

1. Aume tar os recursos para ampliar a assistência técnica
e social ao pescado~ artesanal;

2. Criação de uma linha de crédito específica com recursos
pr6prios dos órgãos ligados ã pesca, através do Banco
do Brasil, onde os bens financiados representem a garag
tia;

3. Destinar recursos para a pesca artesanal com a finalida
de de LmpLarrca:r infraest:ruturas de frio, como camí.nhôe s
frigoríficos, caixas isotérmicas, câmaras de estocage:n
etc;

4. Existir maior integração dos órgãos governamentais q'e
fomentam o cooperativismo pesqueiro;

5. Alocar recursos nos órgãos que fomentam a pesca;

6. Destinar recursos para ampliar as infraestruturas de es
tocagem,para garantir os preços mí imos e um mercado re
gulador de estoques;

7. Realizar pesquisa aplicada à pesca artesanal marítima;

8. Aumentar o número de escola~, com melhor nível de capa-
citação dos professores, oferecendo melhores salários
para o professorado;

9. Impla.nJcarcentros comunitários para os pescadores arte-
sanais;

10. Destinar recursos para documentar pequenos pescadores.
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LINF.AS DE AÇÃO PRIORITÁRIAS

1. Aumentar os recursos para ampliar a assistência ténica
e social ao pescador artesanal;

2. Criação de uma linha de crédito específica com recur-
sos próprio dos órgãos l~gados à pesca, através do Ban
co do Brasil, onde os bens financiados representem a
garantia;

3. Destinar recursos para a pesca artesanal com a finali-
dade de implantar infraestruturas de frio, como cami-
nhões frigoríficos, caixas isotérmicas, câmaras de es-
tocagem etci

4. Existir maior integração dos Órgãos governamentais que
fomentam o cooperativismo pesqueiro;

5. Alocar recursos nos Órgãos que fomentam a pesca.
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COMISSÃO VI

Tema

Fortalecimento dos Sistemas Cooperativistas

Coordenador

José Napoleão de Carvalho DNOCS

participantes

Alder_ei Martins da Costa
Cira -ina Cavalcante Rios
~oao Barbosa Filho
Josª Arteiro Caetano
José John Studart Gurgel
Juarez Castelo Branco
Maria de Fátima Almeida de Castro

Colônia Z-12
SUDEPE/PDP
Colônia Z-12
INCRA
Conv. SUDEPE/DNOCS
Colônia Z-15
Colônia Z-8
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SITUAÇÃO ATUAL

1. Falta de planejamen~o antecipado;

2. Falta de conscie_tização do pescador sobre cooperativ~s-
mo;

3. Falta de educação do pescador;

4. Descrença do pescaGor no sistema cooperativista;

5. O baixo nível de vida do pescador artesanal;

6. Dificuldade de participação do pescador em consequ~ncia'
da falta de rec' rsos para aquisição de material de pe~
cai

7. Instabilidade da produção pesqueirai

8. Falta de assist~ncia técnica ao cooperativismo pesqueiro;

9. Falta de me hor estudo da viabilidade
criação de lma cooperativa;

econômica para

~o. Interfer~ncia acentu~da do intermediãrio na comercia.iza
ção do pescado, em vir~ude da car~ncia de recursos e !n-
capacidade gerencia: das cooperativas i

11. Prob ..emas de ordern admir..is·trativa;

12. Falta de pLane j amerrt.o=a!!l~_ iar a distribuição da ren-
da do pescador;

", 13. Carêric í.a de um apo í.o qQverna ental bem orientado i

_4. Falta de condiç6es ~e ~ixação dos pescadores no se~ :0-
ca: de trabalho i

15. Inexistênc':"ç.de uma "':'o:'::·'::".cade crédito eapec Lã.í ce per e
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cooperativas de pesca;

16. Falta de integração entre as colônias e cooperativas de
pescadores.
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FORÇAS RESTRITIVAS

1. O monopól~o das indústrias de pesca na exportação;

2. Falta de poder de competição;

3. Carªncia de infraestrutura;

4. Capital de giro insuficiente;

5. Falta de maior integração dos 6rgãos governamentais;
- ••• ::"1

6. Falta de cond í.çoe s tecnicas e h~giªnicas para a manipula-
ção do pescado;

7. Pouca participação do pescador, principal interessado;

8. Dificuldade de ag tinação entre os pescadores;

9. Ação dos inter ediários;

10. Ausência de uma pol!tica de preço mínimo;
11. Falta de educação associativa por parte do pescador;

12. Insuficiência de pesquisa;

13. Falta de pessoal com c2pacidade administrativa,gerencial
e empresarial;

15. Inexistência de ma inha de crédito especial para ascoo
perativas de pesca;

14. Assistência técnica nao permanente;

16. Dificuldade das vias de acesso entre os núcleos de p~od_
«:

çao e os centros de consumo.
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FORÇAS RESTRITIVAS PRIORITÁRIAS

1. Falta de maior integração dos 6rgãos governamentais;

2. Inexistência de uma linha de crédito especial para as coo
perativas de pesca;

3. Falta de pessoal co . capacidade administrativa, gerencia
e empresarial;

4. Capital de giro insuficiente;

5. Assistência técnica não permanente.
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LINHAS DE AÇÃO

1. C .ar um 6rgão ce:'J.tr é'.1 c.e apo í.o as cooper at.â.vas de pesca,

2. Capacitar pessoa_ pa~a dir~gi~ as cooperativas;

3. Imp antar cooperativas;

4. Determinar polos para criação de cooperativas de pesc~'

5. Pzopor-c á ona.r condições sat:"s::atórias para ma ip ....~].açãc ~

preservaçao do pescado;

6. Desenvo::"ver uma ;;>0 '::tica ':"::lJ.:egradana área pe sque í.zej
•

..'
7. Elaborar um pLarie j amerrt.o integrado dos 6rgãos que

no setor pesqueiro;

~ .'_._---...._ .....c I.

8. CrLar uma linha de crédito especial para as coopez at.Lva s

de pesca;

9. Fortalecer as coope:::-a.Jcivasatravés de uma integr2ção DO-

rizonta~ e vert:"ca~;

_. Dar assistência técD.:i.ca permanente às cooperativas de. .

pesca;

:0. Dar condições ha~:"tacionais aos pescadores a fim de fixã

-os no seu local de t~abalho;

_2. Preparar os pescadores para o regime cooperativ:"s~a~

paz a :::ixacão de I "";ç.'.cos~:>.a:Oi·::acionaispara pescadores;

15. !~cre2e~~ar as pe~~~:"~as so~re os recursos pe q~O:"~0q e

comercia::"zação ~o ?0scado;
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16. Criar uma política de preço mínimo;

17. Dar condições às cooperativas para ~ransporte e comerc~a
lização do pescado;

18. Ampliar os programas de assistência técnica, educacional
e social ao pescacor.
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'LINHAS 'DE ACÃOPRIORITÃRIAS--"--

1. Elaborar um pLene j amerrt.o:i.I:.-C:egradodos 6rgãos que at.uem

no setor pesqueiro;

2. Dar condiç6es hab~~acionais aos pescadores,a fim fe ~ixã
los ao seu local de trabalho;

3. Criar urna linha de crédito especial para as cooperat~vas
de pesca;

5. Ampliar os progra:<.asde assí.st.ênc í.a t.êcn í ca 1 educacio-
nal e social ao pescador.

4. Preparar os pescadores para o regime cooperativista;
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COMISSÃO VII

Tema

A Evasão do Pescador Artesanal ea Ocupação de Âreas de
Marinha

Coordenador

cláudio Roberto de Carvalho Ferreira EMATERCr;:

Participantes

Gesildo Firmino Lima
Manuel Juarez Noronha
Miguel Waldery Rolim
pedro Félix do Nascimento

Colônia z-ll
Colônia Z-16
SUDEC
Colônia Z-3

FOLHA
48
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I ENCONTRO DA l?ESCA ARTESANAL

~ ----------------------------------------------

FORÇAS. ~EST?ITIV)\S

1.- . Baí.xop!'eço do pesc,:.=i':) na "beira de praia" pela. 2.çao 6.0

intermed::"á::-:,or 1 ~- r'1"1,....."".-,-l-í->.~ '"".10 .?~~ •.. _ ..• l.a epoco. de safra;
2. Falta de escoamento d& p::-2d~çao;

limitados;

3. Falta ae aBsist~~cia ~~r~dic2 ao pescador;

5. Falta de infraestr~tura de terra (.;nS"-al"'ço~es__..'~I-_ C"o

f:'c~a~ento Ee ?esc~dor pcst~s de reve~da de
pesc'" e ,1 nst rument.os (~'a C 011'"' e "Y"I"' i """'~~zacâo) .__ c:. .......~ ..l.. I...Ã.'.I...;. .:..._...... ..:; .A.'Ç - .•• _ ._~,... \o...<"_c' •....\.. __ ZrCL ~ c. ,

6. Ip-suficiênc':'anumêr í ca c.e ·técnicos especia2.:'zados ::'0 EO~

tor pesqueiro e social, ass~stindo as ã::-easprod~~(::-~3
notadamente o li,t0ro.l;

-':eSa:1ê.1i

12. Gra~de maioria ~C3 ?rofis~iona:'s da pesca p~o p·3.

artesc.r..o,._para exp Lor açfio é.2

li. Pal,ta ~,e • - :1comuru. c.ac .~s
artesanais (estraG~, ele-:.ric:'dadee~c);

ra o~erecer ca~a c~rantia em 'tr2.D32ções, -,."Ja.:::.Cé3.r ==_2..3 ~l.o :C:---:.2~:"s ~



. \ .

-'--,",,~";)T:"
"';"-1.1- __ ~

I ENCONI'RO "JA. P.ZS':::A AR':'ESll.Nll.L

•

Inversão g-overn.z_:ne".-t.:'.: :.T'.suf:"ci8!l-':.e :':105 s'etores õ,e

assistência ~~di~a. cdo~~o~5g~caf sanitãr~a e 8d~~acio-
na Lj

14. 0esapareci~ento de nateriai ce pesca.

•

•
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I ENCONTRO DA PESCJ~ l\.RTESA~l\AL

DO ESTADO :J2t CE3\P~A.. 32

rczcxs ~=<:E2r::RIT:::v7'~S._--_._-- PRIORTTÁRIAS

1. F(3.1 +a ao pesca_d.or 'i

3. I~suficiênci~ de ~~sn~co3 especializados PO setor p~-

ca ar ce se.na Li

5. Lnsuf:Lciente nos
~ ••• • ""11. ~..... "::ned.=-C()..__')r.():':1-:'C1_toglCO,

•



i

I ENCONTRO DA PEE3'::;A ARTES,ANAL

JI.CÃü

1J.... gove:::-namen:':al vi sando dot.ar

~raes~ru~u~a d~ ~Qrra (instalaç6es frigorificas ar~~~~
nadoz e.s r f -.. ~ ~2Drlcas Qe ge~0;
to do p2~cador p~stos ~e rev22da de naterial ~e ~e~c~-
inst=~rnr~to eo cr~~rcial~zaç~o)7

2. Criar li~ha de c~§~ito especIfica para pesca a~te~a~~i
S-·~_ c:,.

1eg-a1iz"lção ãos t.ex r enos de !1;O-

4. Contrat~~ t~c~i~0S especia:izados no setor Desq~eJ~O c

80S costei=o3, ~~~~c.:~~l~entepeixes;
2:..°:::

- .•• ,..,.... .- -' -rr- ,.., ~ '--

9. ~ot2.r

__._r-,.." ~ - - - ::"rr.! ( n
_ •••.. 4 _V __ '_.:.,-'- _"-"



I ENCOl.7RO D.~ P""3SC:,P. AfGESp,J'-Jp.L

DO ESTA~O ~v CE:R~ ~ F.J '.

DE CÃO--"--- . PRJ:O~J:TÃRIl\S

c:ceQi~0

3. ::"es=.lização dos
~~c~._i_~e~ r_'2'.~"T(~r ~~_-o·.Lci_S(.3_~0n..c~- ~a ~e5ca/con-~-ur~n_~ ~ •• __ ~ _~ _. .• __ .. _ •.•.... "" .'::' . '~.,,:"'_._ ,:;,C.'_

--



I ENCONTRO DA PESCA ARTESANAL
DO ESTADO DO CEARÂ

FOLHA
55

SUDEPE

CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DO INAMPS

I ENCONTRO ARTESANAL "DE PESCA NO CEARÂ
Francisco Sampaio de Oliveira

Médico do INAMPS
I IV "

Ao receber o convite
Do encontro artesanal
De pesca no Ceará
Isto não fazer mal
Lá estarei amanhã
No horário matinal.

Dra. Sônia acredito
Que os resultados virão
Depressa do nosso Governo
Pedidos da reunião
Salvemos o pescador
Um homem de muita ação.

11 V

Agradeço a gentileza
Gostei de tudo o que vi
Da problemática do peixe
Revelo o que aqui senti
E vou dizer no INAMPS
O que aqui aprendi.

De pesca, entendo pouco
E desconheço o setor
O pescado é nutritivo
Sadio e de bom sabor
O que se faz necessário
~ tratar o pescador.

111

Por isto aqui estamos
Reunidos pra debater
Problemas do pescador
Que nada sabe fazer
A não ser pescar o peixe
Matar, salgar e vender.


