
 
 

 
 

 
 

APOIO LOCAL (RIO DE JANEIRO) 

UERJ, NUTEMC-FFP-UERJ, CALC-Direito-UERJ, 

FENED,SEPE-RJ, SEPE Regional 9,  SINTUPERJ, 

PACS, ANDES-RJ, SINDIPETRO-RJ, ASFOC-SN, 

NUDEDH-DPGE, AGB-GT de Agrária, Aldeia 

Maracanã, Fórum Justiça, Fórum Estadual dos 

Povos, ASIBAMA, Fórum de Saúde do Rio de 

Janeiro. 

 

 

APOIO NACIONAL 

Via Campesina Brasil, MST, MAB, MPA, MMC, 

CNBB, RENAP, CPP, Caleirão, AATR, MCP, 

Anaí, Cáritas, CIMI , CPT, AMB, Geografar-

UFBA, Fundaj, NEGA-UFRPE, LETNO-UEFS, 

GEMARES-UFS,CESE,MISEREOR, SSPN. 

 

 

Realização

Diretoria Executiva Local – CRTCP 

no Rio de Janeiro - APAPG- 

Rua Cabo João Protzek, n. 362, 

Pedra de Guaratiba – Rio de 

Janeiro,  CEP.:23025-330.Tel 21- 7292-7330 

www.peloterritoriopesqueiro.blogspot.com 

 

I SEMINÁRIO ESTADUALDA 

CAMPANHA  NACIONAL PELA 

REGULARIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 

DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS 

PESQUEIRAS  

 

  
Dia 

19 de outubro de 2012 
 
 
 

 Local  
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

UERJ 
 
 
 

Rua São Francisco Xavier , 524, Pavilhão 
Luis Lyra Filho – Maracanã Auditório 13 – 

Rio de Janeiro 
 

 
Direção  Executiva Local 
Isac Alves de Oliveira (APAPG) 

Alexandre Anderson (AHOMAR) 

Marcos de Abreu (AMALIS) 

Eliana Bibiana Marques Magdalena (APESCASIRILUZ) 

 

 
 
Comissão Executiva de apoio 
Catia Antonia da Silva (NUTEMC – FFP- UERJ) 

Patricia Magno (Forum Justiça – Defensora Pública Rio 

de Janeiro) 

Vinicius Alves (CALC-UERJ) 

Paulo Cesar da Silva (SEPE) 

Aline Miranda Barbosa (AGB – GT Agrária) 

Pedro D’Andrea Costa (AGB – GT Agrária) 

Alexandre Pessoa  Dias (Fiocruz – ASFOC-SN) 

Monica Lima (Fórum de Saúde do Rio de Janeiro 

Sintuperj – UERJ) 

Karina Kato (PACS) 

Tania Pacheco (FIOCRUZ) 

Carlos Eduardo M. Silva (ASIBAMA) 

Felippe Andrade Rainha (NUTEMC-FFP-UERJ) 

Milaysa Cabral (NUTEMC-FFP-UERJ 

Rodrigo Corrêa Euzebio (NUTEMC-FFP-UERJ) 

Nara Oliveira do Nascimento (NUTEMC-FFP-UERJ) 

Rhanna C. das C. Leoncio (NUTEMC-FFP-UERJ) 

Beatriz Oliveira Cruz (NUTEMC-FFP-UERJ) 

Raphaela Figueirôa de Barros (NUTEMC-FFP-UERJ) 

 



APRESENTAÇÃO 
Os pescadores e pescadoras artesanais possuem 

tradicional modo de viver e de lidar com a 

natureza, têm história e cultura de raízes 

profundas que são passadas de geração para 

geração. A pesca é mais que uma profissão, é 

um modo de vida onde o trabalho é livre e tem 

um regime autônomo e coletivo. O 

conhecimento da natureza é a principal base de 

sustentação. A identificação da natureza faz 

parte da memória coletiva, dos lugares da terra 

e da água necessários à reprodução física e 

cultural das populações pesqueiras. Com 

importante contribuição na soberania alimentar,  

garante a renda econômica de mais de um 

milhão de famílias. O Rio de Janeiro, por sua 

vez, tem importante destaque nesta produção 

(com cerca de 30.000 a 60.000 toneladas 

anuais). Também e grande o número de 

pescadores e pescadoras artesanais fluminenses. 

No atual momento de desenvolvimento 

brasileiro articulado à globalização da 

economia fortalecem-se ideários de 

modernização e implementação de grandes 

empreendimentos. No Rio e Janeiro, destacam-

se os seguintes empreendimentos: ampliação do 

parque industrial de Sepetiba-Itaguai, 

implementação do Superporto do Sudeste, 

TKCSA, Porto Açu, COMPERJ, Terminal de 

Gás na Baía de Guanabara, ampliação da 

REDUC, ampliação do capital imobiliário e do 

turismo. Todos estes empreendimentos 

multiplicam a exploração dos recursos naturais. 

Neste contexto, surgem diversos conflitos 

territoriais (grandes interesses de empresas, 

empreendimentos e governos que objetivam 

apropriar-se do território de terra e água). Neste 

contexto, é fundamental a defesa dos territórios 

pesqueiros, devido aos seus papeis cultural, 

econômico,  ambiental, alimentar e social. 

 

 

 

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
1.Valorização dos pescadores e pescadoras e 

das comunidades  pesqueiras. 

2.Reconhecimento dos saberes  e 

conhecimentos na produção de uma economia 

sustentável. 

3.Compreensão da contribuição do pescador 

artesanal na soberania alimentar. 

4. Identificação e regularização do território 

pesqueiro - onde o pescador(a)  mora, circula e 

trabalha. 

  

 OBJETIVOS GERAIS 
1. Construir e fortalecer o debate nacional,  na 

escala fluminense, da luta social dos pescadores 

artesanais pelos Direitos Sociais e Direito ao 

Território;  

2. Fortalecer a luta  dos pescadores 

artesanais  junto aos movimentos sociais pelo 

reconhecimento  do fazer do pescador artesanal, 

sua importância na sustentabilidade ambiental e 

na segurança alimentar e. também, fortalecer as 

instituições  dos pescadores  e por meio de uma 

estruturação em rede que permita diálogo 

e  atuação permanentes  propositivos. 

  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Lançar no Rio de Janeiro, a Campanha 

nacional de delimitação dos territórios 

pesqueiros, com a criação de uma rede regional 

de divulgação e estruturação de assinaturas 

junto a sociedade fluminense; 

2. Unir e reunir pescadores, instituições e 

movimentos sociais na compreensão da 

realidade da pesca artesanal fluminense e 

propor orientações e diretrizes para a gestão 

costeira e ordenamento pesqueiro; 

3. Afirmar as identidades das comunidades 

pesqueiras, com o propósito de se empoderar na 

defesa do seu território e na consolidação 

enquanto comunidade articulada e reconhecida 

frente à sociedade; 

4.  Conhecer e fazer valer leis para garantir os 

territórios pesqueiros tradicionais; e 

5.Conquistar instrumento jurídico que 

reconheça e regularize os territórios tradicionais 

pesqueiros. 

  

INSTRUMENTO JURÍDICO DEFINIDO 
Lei de iniciativa popular: Que regulamente os 

direitos territoriais das comunidades pesqueiras 

pescadores. Precisa da assinatura de 1% do 

eleitorado brasileiro, 1.385.000 assinaturas 

(Um milhão de trezentos e oitenta e cinco mil). 

 

 

 PROGRAMAÇÃO 
 
8:00 – Chegada e credenciamento 
 

8:30 – 10:30 – Mesa 1 – Desenvolvimento, 

território e comunidades tradicionais 

 

10:30-11:00 – Café 

 

11:0 – 12:30 -  Mesa 2 -  Pensando o Rio de 

Janeiro: Modernização e territórios pesqueiros 

 

12:30- 13:30 – Almoço 

 

13:30 – 15:30 – Grupos de trabalho GT 

Regional 

 

15:30-16:00 - Café 

 

16:00 – 18:30– Mesa apresentação dos GTs e 

encaminhamentos da rede fluminense   

 ____________________________________ 

Grupos de trabalho regionais de pescadores 
Região Costa Sul; Região  da Baía de 

Sepetiba;       Região da Baia de 

Guanabara;      Região Costeira  da cidade do 

Rio de Janeiro;      Região dos Lagos;     Região 

Norte. 


