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PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

As entrevistas foram feitas visando atingir vários perfis 

socioeconômicos da comunidade. Para isso, foram 

entrevistadas pessoas diretamente ligadas à pesca 

(pescadores, mulher e filhos de pescadores e 

aposentados pela pesca), representantes dos órgãos 

públicos, representantes ou associados das Colônias e/ou 

Associações de pescadores e moradores em geral.  

Em São Francisco de Itabapoana foram entrevistados 28 

moradores com os seguintes perfis: 

 

CATEGORIA Nº DE ENTREVISTADOS 

Vínculo direto com a pesca 22 

Representantes de 
Associações e Colônias 

1 

Representantes de órgãos 
públicos 

1 

Moradores dos municípios 4 

TOTAL 28 
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EIXO 1: DESVALORIZAÇÃO DA CULTURA DA PESCA 

No primeiro eixo foram feitas 13 perguntas a respeito da desvalorização 

da cultura da pesca. Perguntas que abordaram a visão da própria 

comunidade a respeito da valorização da pesca pelos governantes, pelos 

moradores da comunidade e pelos jovens. 

 

 

11 PESSOAS 

1 PESSOAS 

Pergunta 1 - A pesca artesanal é uma atividade importante para o 
município? 

SIM 

NÃO 
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8 PESSOAS 

4 PESSOAS 

Pergunta 2 - Você acha que os moradores do município 
reconhecem a importância  dessa atividade? 

SIM 

NÃO 

1 PESSOA 

11 PESSOAS 

 Pergunta 3 - Você acha que os governantes dão a devida 

atenção para essa atividade? 

SIM 

NÃO 

Pergunta 4 - Por que você acha que a pesca não é reconhecida como atividade 
importante? 

Acho que é 
reconhecida 

Porque 
dá pouco 

Porque é uma 
atividade 

Porque só querem 
saber de outras 

Outra 
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Pergunta  6 - No caso de ter respondido não à pergunta anterior, explique o motivo. 

Porque 
acham que a 

renda é 
baixa 

Porque é uma 
atividade 

muito 
perigosa 

Porque as 
organizações 

dos pescadores 
não funcionam 

Porque os 
pescadores 

são desunidos 
Outra 

 -  -  - -  

Os pecadores estão 
desacreditados com 

relação a indústria de 

11 PESSOAS 

1 PESSOA 

 Pegunta 5 - Você acha que os próprios pescadores 

reconhecem a atividade deles como importante para a 
sociedade?  

SIM 

NÃO 

sim dinheiro tradicional e 
ninguém 

reconhece isso 

atividades (P&G, 
turismo, etc.) 

3 Entrevistados 
  

 -- 
  

3 Entrevistados 
-- 

Depende da área que 
se trabalha 

Não dão valor ao 
pescado 

Existem outros meios 

de Trabalho 

Porque não tem 

benefício para eles 

próprios 

Não tem apoio 

O governo não enxerga 

como sendo uma 

atividade importante 

O pescador não é 

valorizado 
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12 PESSOAS 

 Pergunta  7 - Os pescadores querem que seus filhos sejam 

pescadores também? 

SIM 

NÃO 

Pergunta 8 - No caso de terem respondido não à pergunta anterior, explique o motivo. 
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5 PESSOAS 

6 PESSOAS 

Pergunta 9 - Você acha que os jovens se interessam pela pesca? 

SIM 

NÃO 

Porque querem 
uma renda 

melhor 

Porque eles 
tem que 
estudar 

Porque é um 
trabalho 

muito 
perigoso 

Porque é um 
trabalho 

pouco 
reconhecido 

pelas pessoas 

Porque querem 
que eles 

trabalhem na 
industria do 

petróleo 

Outra 

   6 Entrevistados 5 Entrevistados  1 Entrevistado  -  1 Entrevistado  

1. Sofrimento. 

2. Muito tempo no 

mar.  

3. A cada ano os 

peixes diminuem.  

4. Existem vários 

tipos de cursos 

profissionalizantes.  

5. Vida muito sofrida 

6. Por causa da 

exploração por 

parte do 

município. 
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Pergunta 11 - Caso tenha respondido não à pergunta anterior, explique o 

motivo. 

Porque ninguém 
quer saber de 

estudo 

Porque não dá 
pra pescar e ir à 

escola 

Porque a 
escola é 

ruim 
Outra 

 - 5 Entrevistados   - 

1. A pescaria dificulta à ida 
a escola. 

2. A escola não influencia 
na pesca. 

3. A escola não é 
capacitada.  

4. Não tem incentivo à 
pescaria e nem ensino 
relacionado a ela, além 

de não proporcionar 
bem estar ao pescador. 

 

5 PESSOAS 

 6 PESSOAS 

Pergunta 10 - A escola é adequada ao jovens que querem ser 
pescadores? 

SIM 

NÃO 

10 PESSOAS 

 2 PESSOAS 

Pergunta 12 - Deveria haver uma escola específica para 
pescadores? 

SIM 

NÃO 
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Pergunta 13 - Que tipo de ação os jovens do Projeto REMA poderiam realizar para 
valorizar a pesca artesanal? 

Comunicar para as outras pessoas sobre a importância da pesca. 

Ações que favoreçam e ajuda em no custo do barco, No combustível, porque o preço está 
aumentando muito. 

Ações alertando sobre a poluição no termo geral, e tentar melhorias em relação a isso envolvido na 
pesca. 

Divulgar a pesca artesanal com o devido valor. 

Um projeto que forneça ajuda no custo dos materiais da pesca ( roupas dos pescadores). 

Exigir mais das pessoas do REMA para aprender mais e valorizar a pesca. 

Apoiar a comunidade na pesca. 

Reunião com a comunidade para ajudar os pescadores. 

Da assistência aos pescadores nas suas necessidades e ter uma sede para reuniões. 

Trazer conhecimentos de fora para o município. 

Cursos para o pescador. 



 

 

 

 

PEA 

Campo de Frade 

“A realização do PEA – Campo do 
Frade é uma medida de mitigação 

exigida pelo licenciamento 
ambiental federal, conduzido pelo 

IBAMA”.  

 

EIXO 2: FALTA DE INFORMAÇÕES DOS 

PESCADORES ARTESANAIS 

Neste eixo foram feitas 21 perguntas sobre a falta de informação que 

cerca a comunidade pesqueira. Perguntas sobre o conhecimento a 

respeito de Políticas Públicas voltadas para o pescador, sobre audiências 

públicas realizadas no município e ainda sobre o licenciamento ambiental 

de indústrias de P&G compuseram o questionaram. 

 

2 PESSOAS 

9 PESSOAS 

Pergunta 1 - Você sabe o que são políticas públicas? 

SIM 

NÃO 

Qual (is)? 

Projeto REMA 
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1 PESSOA 

10 PESSOAS 

Pergunta 2 - Você conhece alguma política pública voltada aos 
pescadores artesanais? 

SIM 

NÃO 

11 PESSOAS 

Pergunta 3 - Você acha que os pescadores conhecem as políticas 
voltadas a eles? 

SIM 

NÃO 

11 PESSOAS 

Pergunta 4 - Você acha que as informações sobre políticas 
públicas estão disponíveis e com linguagem clara para os 

pescadores? 

SIM 

NÃO 
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 Pergunta 5 - Se você respondeu não à pergunta anterior, explique o motivo. 

Falta 
informação 
disponível. 

O pescador 
não quer 

saber 
disso. 

O pescador 
não 

entende 
sobre o 
assunto 

(não tem 
estudo ou 

coisa 
parecida). 

Os 
pescado

res 
estão 

desorga
nizados. 

As políticas 
só chegam 
através das 

Colônias/Ass
ociações. 

Outra 

7 
Entrevistados 

1 
Entrevistado  

1 
Entrevistado 

-  
 2 

Entrevistados 

1. Falta de palestras; 

2. Prometem muitas coisas mais não 

ajudam os pescadores; 

3. Os pescadores são desconhecidos; 

4. As colônias não procuram ajudar; 

5. As verbas não chegam aqui para os 

pescadores, os direitos dos 

pescadores não chegam aqui; 

6. A colônia deve avisar os pescadores; 

7. Porque os pescadores são ajudados 

pelo Governo; 

8. Não há compreensão de ambas as 

partes. 
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Pergunta 7 Como essa informação poderia ser melhorada? 

Divulgando, fazendo palestras junto à colônia. 

Ajudando os pescadores. 

Reuniões com o presidente da colônia para os pescadores terem mais informações. 

A colônia junto com a prefeitura poderiam montar uma casa de pesca no município.    

Divulgar sobre os direitos dos pescadores. 

A colônia deve buscar pessoas competentes para ajudar o pescador.  

Os pescadores mesmos se desvalorizam. Eles teriam que se unirem mais e trabalharem juntos.  

Continuar fazendo reuniões com os pescadores. 

Ter uma pessoa que possa falar/explicar sobre o assunto. 

Ter alguém para trazer informação. 

Fazer reuniões com os pescadores e trazer pessoas que entendam do assunto.  

 

 

 

10 PESSOAS 

1 PESSOA 

 Pergunta 6 - Você acha importante que a informação sobre as 

políticas públicas seja melhorada? 

SIM 

NÃO 
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Pergunta 8 - Em sua opinião, qual o papel das organizações dos pescadores (Colônias, 
Associações) para que os pescadores tenham acesso às informações sobre políticas públicas 

voltadas a sua categoria? 

Intermediar a 
relação entre 
os pescadores 

e o poder 
público. 

Exigir do 
governo o 
funcionam
ento das 
políticas 
públicas 

existentes. 

Exigir do 
governo a 

construção 
de políticas 

públicas que 
beneficiem 

os 
pescadores.  

Ajudar os 
pescadores a 
acessarem as 

políticas 
existentes. 

Outra 

-   - 
 1 

Entrevistado 
 2 

Entrevistados 

1. Informar os pescadores; 

2.  Ajudar os pescadores a terem 

direito aos benefícios; 

3. Informar tudo que é direito do 

pescador; 

4. Reuniões para os pescadores 

ficarem informados; 

5. Reuniões para divulgar para os 

pescadores seus direitos; 

6. Ter interesse para ajudar os 

pescadores; 

7. Ter interesse para ajudar os 

pescadores; 

8. A colônia deveria ajudar os 

pescadores; 

9. A colônia não tem interesse pelo 

pescador; 

10. Avisar os pescadores; 

11. Falar sobre o assunto com 

linguagem que o pescador 

entenda. 
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1 PESSOA 

 10 PESSOAS 

Pergunta 9 - Você tem conhecimento sobre o que é o 
licenciamento ambiental? 

SIM 

NÃO 

3 PESSOAS 

 8 PESSOAS 

Pergunta 10 - Você sabia que alguns projetos auxiliam os 
pescadores a conhecerem e acessarem seus direitos, pois estes 

recebem os impactos da indústria do petróleo?  

SIM 

NÃO 
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2 PESSOAS 

9 PESSOAS 

Pergunta 11 - Você conhece algum destes projetos? 

SIM 

NÃO 

2 PESSOAS 

9 PESSOAS 

Pergunta 12 - Você acha importante os pescadores terem mais 
conhecimento sobre o processo de licenciamento para aa 

indústria de petróleo? 

SIM 

NÃO 
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Pergunta 13 - Se você  respondeu sim  para a pergunta anterior, explique o motivo. 

Para conhecer 
melhor os 

direitos dos 
pescadores e 

melhorar suas 
condições de 
trabalho no 

mar.  

Para poder 
participar e 
opinar na 

construção 
dos 

empreendime
ntos.  

Para 
conseguir 

enfrentar os 
impactos 

que atingem 
a pesca. 

Para poder 
conseguir 
trabalho 

para si ou 
para seus 

filhos 
melhorando 
sua renda. 

Outra 

2 
Entrevistados  

  
  
  
  
  

-  
  
  
  
  
  
  
  

1 
Entrevistado  

  
  
  
  

 - 
  
  
  
  
  
  
  

Ter palestras com os 
pescadores sobre o assunto, 

para ter informações. 

Porque o pescador tem que 
ficar por dentro dos assuntos.  

Para o pescador ter 
benefícios. 

Reuniões com os pescadores 
sobre poluição do mangue e 
do mar, para os pescadores 
também fazerem sua parte e 
retirarem o lixo do mar trazer 

pra a comunidade e 
depositarem em lixeiras 

específicas já colocadas nas 
comunidades.  

Desta forma os pescadores 
poderiam buscar os seus 

direitos.  

Ter uma melhor explicação 
destes assuntos  

Porque os pescadores não 
tem conhecimento sobre o 

assunto  

Porque quanto mais 
informações o pescador tiver, 

mais ele saberá sobre os 
impactos. 
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4 PESSOAS 

7 PESSOAS 

Pergunta 14 - Você sabe o que é uma audiência pública?    

SIM 

NÃO 

2 PESSOAS 

9 PESSOAS 

Pergunta 15 - Já participou de alguma?    

SIM 

NÃO 

4 PESSOAS 

6 PESSOAS 

Pergunta 16 - Os pescadores conseguem participar de 
forma qualificada durante as audiências públicas? Eles 

conseguem encaminhar suas questões? 

SIM 

NÃO 
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Pergunta 17 - Se você respondeu não, por que você acha que os pescadores não 
conseguem defender seus direitos ou encaminhar suas questões nos espaços públicos? 

Acho que eles 
conseguem 
encaminhar 

suas questões 
sim. 

Pois falta 
informação 

sobre as 
políticas e os 
espaços de 

participação 
existentes. 

Pois os 
pescadores 

não tem 
interesse no 

assunto. 

Pois os 
pescadores 

estão 
desorganizad

os. 

Outra 

 - 

  

  

  

  

  

 - 

  

  

  

  

  

1 
Entrevistado  

  

  

  

  

  

1 Entrevistado  

  

  

  

  

  

Porque a colônia não deixa os 
pescadores falarem (só ela 

fala para representar os 
pescadores). 

Porque precisa antes das 
audiências reunir todos os 

pescadores para falar sobre 
isso.  

Só a colônia fala. 

Eles não mostram interesse 
pelos pescadores. 

Porque os pescadores não 
tem conhecimento.  

Alguns não conseguem, pois 
são analfabetos. 

 

4 PESSOAS 

7 PESSOAS 

Pergunta 18 - Você acha que os pescadores  do seu município 
conhecem os problemas e as formas que pescadores de outros 

lugares estão utilizando para enfrentar a os seus problemas? 

SIM 

NÃO 
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Por que? 

Não tem união entre os pescadores. 

Os pescadores tem que se reunir, pois" a reunião faz a força". 

A troca de informação de uma para o outro ajuda bastante. 

Os pescadores unidos podem esclarecer os problemas com a colônia e com o presidente. 

Ter alguém que possa seguir com as reuniões. 

Todo beneficio que vem para os pescadores a colônia não passa para eles.  

Porque os pescadores são uma família e é importante estarem reunidos para trabalharem juntos.  

Porque se resolveu para eles, então para os pescadores daqui também será resolvido.  

Porque é importante as pessoas saberem.  

Porque a união faz a força. 

Quanto mais conhecimento tiverem eles saberão agir. 

 

10 PESSOAS 

 1 PESSOA 

Pergunta 19 - Você acha que conhecer os problemas de outros 
pescadores poderia ajudá-los a enfrentar melhor os seus 

problemas de maneira coletiva? 

SIM 

NÃO 
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Pergunta 20 - Que tipo de ação os jovens do Projeto REMA poderiam realizar para melhorar a 
informação dos pescadores sobre políticas públicas? 

Já estão contribuindo levando informações aos pescadores.  

Ter reuniões e convocar as pessoas para participarem delas. 

Levar conhecimento a algumas empresas que os pescadores são esquecidos em nosso município.  

Reuniões com pessoas qualificadas para trazer conhecimento para os pescadores.  

Reuniões com os pescadores e pessoas de fora que possam informar para mostrar os problemas 
e ajudar os pescadores. 

Fazer projeto para trazer benefícios para os pescadores. 

Começar a vim mais nas casas dos pescadores para pegar as opiniões deles e com isso ajudar os 
pescadores. 

Ajudar trazendo informações para os pescadores. Ter fiscalização quanto ao defeso e trazer 
melhorias para os pescadores. 

Os jovens já estão informando sobre o assunto.  

Ajudar os pescadores deixando- os cientes do assunto. 
Buscar mais conhecimentos e fazer reuniões com os pescadores. 

 

Pergunta 21 - Que tipo de ação os jovens do Projeto REMA poderiam realizar para melhorar 
a informação dos pescadores sobre a indústria do petróleo? 

Já estão ajudando levando informações aos pescadores e ouvindo suas opiniões quanto aos 
assuntos relacionados a eles.  

Trazer informações para os pescadores ficarem por dentro dos assuntos.  

Reunir os jovens com os pescadores, para oferecer ajuda e conversar com os pescadores. 

Trazer informações para os pescadores.  

Reuniões para que a comunidade possa comentar o que melhorou e piorou dentro dela.  

Ter mais interesse. Ter reuniões com pessoas mais instruídas para passar informações para os 
pescadores. 

Trazer mais informações sobre as indústrias de petróleo para os pescadores. 

Ter mais compreensão com os pescadores e ter um porta voz dos pescadores para as 
empresas.  

Adquirir mais conhecimentos e passar para os pescadores. 

Trazer mais informações sobre as indústrias de petróleo para os pescadores. 

Trazer uma pessoa da indústria de petróleo para dar palestras para os pescadores. 
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EIXO 3: FALTA DE ORGANIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO 

DOS PESCADORES ARTESANAIS 

O Eixo III foi composto por 13 perguntas que tinham por objetivo 

investigar como os entrevistados enxergam a organização e a articulação 

dos pescadores artesanais. Neste sentido, foram feitas perguntas sobre a 

existência e representatividade das Colônias/Associações; sobre como os 

pescadores costumam se organizar e ainda sobre quais ações podem ser 

realizadas a fim de que os pescadores sejam mais articulados. 

 

 

 

 

 8 PESSOAS 

4 ESSOAS 

 Pergunta 1 - Você conhece alguma  organização dos pescadores 

em seu município? 

SIM 

NÃO 

Qual (ais)? 

Associação 

Colônia 
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Por que? 

Porque não tem uma organização em andamento, com isso fica tudo parado e não funciona 
adequadamente. 

Por causa do defeso. 

Porque tem beneficio e ela ajuda o pescador no defeso, caderneta. 

Pois é um lugar onde o pescador pode recorrer.  

Por causa dos recursos que oferecem.  

Se tivesse organização entre os pescadores ajudaria em muitas coisas. 

Porque não tem união. 

Comunicação, ela fala pelo pescador. 

Não sabe o que tem para beneficiar o pescador. 

Porque se o pescador precisar de alguma coisa a colônia tem que informar o pescador.  

O pescador não é bem atendido e não a comunicação com o pescador. 

Porque traz beneficio para os pescadores. 

 

 

8 PESSOAS 

4 PESSOAS 

Pergunta 2 - Em sua opinião, essa(as) organização(ões) realmente 
representam os pescadores? 

SIM 

NÃO 
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Pergunta 3 - Em sua opinião qual o papel da Colônia/Associação de Pescadores?  

Estar a todo tempo envolvida com o pescador, dando verbas e o apoiando.  

 Tem Ter outro órgão para fiscalizar o mar. 

Ela deve proporcionar mais beneficio para o pescador, ajudar o pescador. 

Ter mais interesse pelo pescador. 

Beneficiar o pescador com o defeso. 

Correr atrás de beneficio e os objetivos do pescador. 

Hoje o papel da colônia só esta sendo a comunicação com relação ao defeso.  

Porta voz para informação. 

Trazer benefício para os moradores e pescadores. 

O pescador ter o benefício da pesca. 

Documentar o pescador; defeso. 

Eles estão fazendo muito pouco, a colônia deveria correr atrás dos direitos dos pescadores. 

 

 

11 PESSOAS 

1 PESSOA 

Pergunta 4 - Você acredita que a Colônia/Associação seja 
importante para a organização dos pescadores artesanais? 

SIM 

NÃO 



 

 

 

 

PEA 

Campo de Frade 

“A realização do PEA – Campo do 
Frade é uma medida de mitigação 

exigida pelo licenciamento 
ambiental federal, conduzido pelo 

IBAMA”.  

 

 

 

 

Pergunta 6- No caso de ter respondido não à pergunta anterior, explique o motivo. 

Acredita 
que eles 
acham 

importan
te sim. 

Porque não 
se sentem 

representad
os pelo 

presidente 
eleito. 

Porque não 
sabem da 

existência da 
Colônia/Associaç

ão. 

Porque os 
pescadores 
acham que 
a atividade 

de pesca 
artesanal é 
desvaloriza

da. 

Porque a 
Colônia/Associa

ção não 
funciona. 

Porque 
os 

pescador
es são 

desunido
s. 

Outra 

-   -  - 
 1 

Entrevistado 
 - -   - 

 

 

 

 

 

 11 PESSOAS 

1 PESSOA 

Pergunta  5 - Você acredita que os pescadores acham importante 
se organizar e se articular em uma Colônia/Associação de 

Pescadores? 

SIM 

NÃO 



 

 

 

 

PEA 

Campo de Frade 

“A realização do PEA – Campo do 
Frade é uma medida de mitigação 

exigida pelo licenciamento 
ambiental federal, conduzido pelo 

IBAMA”.  

 

 

Pergunta 7 - Na sua opinião, qual é o motivo de os pescadores se reunirem em 
Colônias/Associações? 

Para 
estarem 

informados 
sobre a 
pesca. 

Porque 
consideram 
importante 

se 
organizar. 

Por 
obrigação 

Para terem 
direito a 
algumas 
políticas 
públicas, 
como o 
seguro 
defeso. 

Por 
influência 
da direção 

da 
Colônia/Ass

ociação. 

Outra 

2 
Entrevistados

  

  

  

  

  

  

  

  

 - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3 
Entrevistados 

  

  

  

  

  

  

  

  

 - 

  

  

  

  

  

  

Pra pedir beneficio 
para o pescador. 

Pois a colônia é a 
casa do pescador e 

ela tem que 
representar o 

pescador e lutar 
por ele. 

Defeso. 

Defeso, 
documentação. 

Por causa dos 
impactos. 

Para pagar a 
colônia e ter o 
direito de se 

aposentar 

Porque é um órgão 
federal e para o 

pescador ter 
direitos tem que 

recorrer a ele.  

Ver melhorias para 
o pescador. 

  
  
         



 

 

 

 

PEA 

Campo de Frade 

“A realização do PEA – Campo do 
Frade é uma medida de mitigação 

exigida pelo licenciamento 
ambiental federal, conduzido pelo 

IBAMA”.  
 
 
 

 

 

 

 

Pergunta 9 - No caso de ter respondido sim à pergunta acima, explique o motivo.  

Para lutarem pelos seus 
direitos de forma 

articulada.  
Outra 

 
 
 

            1 Entrevistado  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Para estarem com os documentos em dia. 

Porque a união faz a força e tem que ter mais comunicação entre 
eles. 

Porque existe muita desunião entre os pescadores e eles precisam se 
unir mais  

Os pescadores não devem esperar só pela colônia eles também 
devem se organizar entre si  

Porque tem que ter união com os outros pescadores. 

Para terem mais união. 

Porque os pescadores são individuas 

Para entenderem um ao outro.  

Para o crescimento e para ter mais pessoas para a colônia ter mais 
força.  

Porque não tem união. 

O conjunto faz a força, a classe pesqueira deveria se unir. 

  

 

 

12 PESSOAS 

Pergunta 8 - Você acha que os pescadores precisam se 
organizar/se articular mais? 

SIM 

NÃO 



 

 

 

 

PEA 

Campo de Frade 

“A realização do PEA – Campo do 
Frade é uma medida de mitigação 

exigida pelo licenciamento 
ambiental federal, conduzido pelo 

IBAMA”.  

 

Pergunta 10 - O que você acha que pode estimular uma maior organização/articulação entre os 
pescadores? 

As 
organizações 

dos 
pescadores 

devem 
oferecer 
cursos de 
formação. 

As 
organizações 

dos 
pescadores 

devem 
divulgar 

mais suas 
ações. 

Os 
pescadores 
devem ter 

mais 
interesse e 
buscar se 

organizarem. 

As 
organizações 
precisam ter 

lideranças 
que 

representem 
os 

pescadores.  

As 
organizações 

devem 
proporcionar 

um 
ambiente de 

convívio 
melhor. 

Outra 

  
  
  
  
 
 

 - 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 - 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 
  
-  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 - 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
-  
  
  
  
  
  

As verbas existentes 
chegarem para os 

pescadores. 

Ter mais reuniões com os 
pescadores. 

Ter mais verbas para o 
pescador. 

Ter mais união entre os 
pescadores.  

A união entre eles. 

Ter reunião para colocar 
isso em pratica. 

Ter  terem mais informação 
por parte da colônia.  

A prefeitura ajudar os 
pescadores. 

Precisa de diálogo entre eles 
pois as pessoas falam de 

forma que eles não 
entendem.  

O pescador ser mais 
ajudado, a colônia dar ajuda 
aconchegante ao pescador. 

Ter um presidente mais 
presente, trazer mais 

informação para o 
pescador,ter mais união,a 

colônia não favorece o 
pescador, os pescadores se 

sentem abandonados.  

Ser unir mais. 

 

 



 

 

 

 

PEA 

Campo de Frade 

“A realização do PEA – Campo do 
Frade é uma medida de mitigação 

exigida pelo licenciamento 
ambiental federal, conduzido pelo 

IBAMA”.  

 

 

 

 

 

 Pergunta 11- Em sua opinião, que tipo de ação os jovens do Projeto REMA poderiam realizar 
para melhorar a organização/articulação dos pescadores artesanais? 

Conscientizar os pescadores para preservarem a natureza (tartarugas), a não jogarem lixo nos mangues. 

Sempre estar procurando o pescador e passar informações para eles. 

Os jovens precisam continuar informando a população. 

Reunião para informar projetos.  

Correr atrás de ajuda para o pescador como, por exemplo, um barco de apoio. 

Fazer reuniões com os pescadores. 

Trazer informação sobre os acontecimentos com relação a pesca. 

Os jovens já estão contribuindo mostrando o lado do pescador. 

Projetos que tragam conhecimentos e melhora na renda do pescador; Cooperativa para o pescador e sua 
família (artesanato, embalagem para pescado, redes) e esses produtos serem vendidos para fora. 

ter mais conhecimentos e passar ao pescador e as pessoas dar mais oportunidades para ajudar o 
pescador.  

Os jovens já estão no caminho certo pois através das perguntas os pescadores terão resultados ; E cursos 
para informar o pescador para adaptar com a pesca.  

Trazer uma empresa para dar empregos aos pescadores mais velhos. 

 

 


