


zine elaborado pelo +UM Coletivo, no mês de outubro de 2019, 
na tentativa de colaborar com a discussão sobre os acontecimentos 
no Nordeste brasileiro, ou simplesmente GRITAR as atrocidades 
de um desgoverno e sua sucessão de falhas graves. as imagens 
da capa e do miolo são de autoria de Carolina Rolim e Mayara 
Maluceli. as fontes de pesquisa são diversas e comprometidas 
com o assunto.

@maisumcoletivo



“O mar que morre é uma cultura que se apaga”, diz 
uma reportagem do jornal francês Le Monde sobre o 
vazamento de óleo que atinge o litoral do Nordeste 
brasileiro há mais de dois meses. Ao todo, 2500 km 
da costa litorânea foram contaminados. A Bahia foi 
o último Estado a ser atingido pelo derramamento, 
mais de um mês após o primeiro registro oficial, na 
Paraíba. A conta soma 9 estados (98 municípios e 
283 localidades). Ainda assim, nenhuma barreira de 
contenção foi montada como medida preventiva. E, 
talvez, o pior ainda esteja por vir: o derramamento de 
óleo poderá, em breve, chegar ao Parque Marinho de 
Abrolhos, no sul da Bahia, reserva de biodiversidade 
mais importante do Atlântico Sul, berçário de espécies 
como as baleias jubarte.

“A contaminação química dura muito mais tempo 
do que aquilo que a poluição visual pode sugerir.” A 
oceanógrafa Mariana Thevenin expressa essa realidade 
alarmante. Mesmo assim, os governos 

EDITORIAL 
(ou RESUMÃO)

não fazem alarde pois além de afetar o turismo, a 
catástrofe prejudica os trabalhadores da pesca. E aqui 
temos um ponto que precisa ser discutido: o racismo 
ambiental, causador de injustiças cometidas contra 
grupos vulneráveis, geralmente, durante a realização 
de políticas públicas ou obras do setor privado. As 
principais vítimas são as populações pobres e negras, 
além de indígenas, quilombolas e outros grupos 
“étnicos e racialmente excluídos dos processos de 
participação política, e em desvantagem econômica”, 
segundo Cristiane Faustino, integrante da coordenação 
colegiada do Instituto Terramar, e relatora nacional 
do direito humano ao meio ambiente da Plataforma 
Dhesca.

Na reportagem do Le Monde, o baiano Henrique 
Dantas compara o desastre à Chernobyl, chamando a 
atenção para a escala da tragédia e suas consequências 
futuras. “O Nordeste é punido porque votou 
esmagadoramente à esquerda, contra Jair Bolsonaro. 
Se tudo isso acontecesse com o Rio ou o Sul, o poder 
agiria, com certeza”. 

O risco de uma contaminação desse tipo pode seguir 
oculto por muitos anos. Trata-se de uma reação em 
cadeia: os organismos do ambiente marinho se 



contaminam; um peixe come algo contaminado e 
isso entra na cadeia alimentar até chegar no peixe que 
consumimos. Além disso, estamos falando de uma 
substância cuja degradação natural é extremamente 
lenta e pode levar décadas. Os danos dessa 
catástrofe vão durar décadas. No petróleo, estão 
contidos compostos orgânicos voláteis (COVs) e 
hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), 
ambos altamente tóxicos e cancerígenos.

Segundo David Zee, professor adjunto da Faculdade 
de Oceanografia da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro – UERJ, “esse tipo de ocorrência vai deixar 
um legado de pelo menos 30 anos de lembranças 
ruins, porque a recuperação desses ecossistemas não 
vai ser inferior a 30 anos, considerando as condições 
anteriores ao vazamento. Durante esse período vamos 
ter resquícios e sinais desse desastre. Essa situação 
afeta a vida de milhares de pessoas que vivem no 
litoral brasileiro.”

Enquanto isso, o presidente Bolsonaro (criminoso 
e mentiroso cara-de-pau!) diz, sob alcunha da sua 
“equipe”, que nenhum peixe foi contaminado e que 
peixes são inteligentes e fogem do óleo. (Com certeza 
peixes são mais inteligentes do que Bolsonaro e sua 

corja inteira!)

O sinistro do Zero Ambiente Ricardo Salles 
(desgraçado e pau-mandado do caralho!) afirma: 
“Não há nenhuma demora de nenhum órgão. Todos 
estão trabalhando de maneira ininterrupta, desde o 
aparecimento da mancha no dia 2 de setembro. Não se 
poupou nenhum esforço”. (É muita falta de vergonha 
na cara, peloamor...)

Sabemos quem são os criminosos porque somos 
vítimas de um governo criminoso e suas políticas 
de extermínio. Identificar a origem do vazamento é 
importante, mas principalmente se houver punição 
efetiva para os culpados, que nesse caso, também 
envolvem as autoridades governamentais brasileiras 
pela demora e ineficiência em oferecer medidas de 
controle e contenção do desastre e suas consequências. 
É exatamente como no caso dos crimes cometidos 
pela Vale, em Minas Gerais. Precisamos seguir nos 
mobilizando como seres coletivos, para que ainda seja 
possível algum tipo de justiça social.

#FORASALLES
#FORABOLSONARO



IHU ON-LINE – 

SEGUNDO NOTÍCIAS 
DA IMPRENSA, EXISTE 

UM PROTOCOLO 
INTERNACIONAL QUE 
ORIENTA COMO DEVE 
SER FEITA A RETIRADA 
DE ÓLEO DO MAR EM 
CASOS DE VAZAMENTO, 
E ELE NÃO FOI SEGUIDO 
NESTE  CASO. EM 
QUE CONSISTE ESSE 
PROTOCOLO E POR QUE 
ELE NÃO FOI SEGUIDO?

David Zee:

Este é um protocolo muito bem detalhado, feito 
por pessoas experientes que já passaram por essas 
dificuldades. O grande problema é que para poder 
acionar esse protocolo é preciso ter investimentos: 
investimento em pesquisa, em treinamento de pessoas 
e, principalmente, na compra de equipamentos para 
atender a esse tipo de acidente. Mas tudo isso estava 
faltando. Sem dúvida nenhuma poderíamos ter feito 
essa lição de casa, porque afinal de contas todo 
mundo comenta a divisão dos royalties do petróleo, 
a divisão dos recursos obtidos no leilão do petróleo. 
Infelizmente, a divisão desses recursos é feita entre 
estados, municípios e a União, e na hora de aplicar 
esses recursos, o que se percebe é que o governo 
federal aplica alguma coisa, mas na esfera estadual se 
investem menos recursos e na esfera municipal menos 
ainda. Percebemos que muitos municípios costeiros 
que receberam royalties do petróleo transformaram 
esses recursos em porcelanato para cobrir a avenida 
beira-mar, que não têm nada a ver com o assunto. 
Grande parte desses recursos, ou ao menos parte 
deles, deveria ser destinada para o desenvolvimento 
do plano de contingência e do plano de prevenção, 
sem falar na compra de equipamentos e treinamentos 



de pessoal. Mas tudo isso requer uma técnica refinada 
e especializada. Portanto, nada melhor que isso fique 
sob a responsabilidade das grandes empresas que 
exploram o petróleo no Brasil: elas deveriam ter, 
nas suas regiões estratégicas, polos de treinamento, 
de ação imediata de socorro e polos de prevenção, 
de tal forma que lá pudessem estar concentradas 
não só mão de obra qualificada, mas principalmente 
a oportunidade de fazer o treinamento de vários 
municípios ou estados que não têm como objetivo 
fim a manipulação do petróleo diariamente.
A Defesa Civil e a Secretaria de Meio Ambiente 
têm que ter pessoal especializado nesse tipo de 
procedimento, de modo que quando acontecesse 
um acidente, soubessem como proceder, para quem 
ligar, qual é a cadeia de comando, que precisa estar 
estabelecida. Isso não precisa ser feito para o Brasil 
inteiro, mas principalmente para os estados com 
maior risco e propensão de ter esse tipo de acidente. 
Na região Sudeste e do Espírito Santo até o Paraná, 
deveriam existir polos de ação imediata de combate à 
poluição por óleo. No Nordeste, mais do que nunca, é 
preciso localizar estrategicamente cidades que possam 
ter esse tipo de polo para treinamento e difusão de 
conhecimento e da tecnologia, para não sofrermos no 
futuro tanto quanto estamos sofrendo agora com 

perdas econômicas no turismo, por exemplo. Além 
do turismo, que é uma das principais fontes de renda 
do Nordeste brasileiro, tem a questão da alimentação 
e da pesca, porque muitos pescadores artesanais 
dependem da pesca de subsistência. Como responder 
a essa população mais vulnerável ante a falta de 
capacidade de administrar esse tipo de problema? 
É uma responsabilidade muito grande; precisamos 
pensar não apenas para o negócio da indústria do 
petróleo — ao qual sou favorável, mas também tem 
que haver investimentos de segurança e prevenção 
adequados —, como também para todos os usos 
do oceano, de tal forma que um uso dos oceanos 
não atrapalhe outros usos, como entretenimento, 
produção de alimentos, turismo. O turismo brasileiro 
é um turismo de meio ambiente, então é preciso 
preservar esses recursos vivos e naturais

leia a matéria completa para uma compreensão 
assertiva sobre o que deveria (e poderia) ser feito, 
efetivamente, pelas autoridades brasileiras >> 
https://racismoambiental.net.br/2019/11/01/
oleo-no-litoral-brasileiro-e-os-royalties-do-pre-sal-
brasil-nao-esta-preparado-para-gerir-um-plano-de-
contingencia-entrevista-especial-com-david-zee/





PEGAVA 
CABEÇUDO,
ROBALO,
CAMBUBA,
GARAPAU,
XAREUZINHO

A gente começou a nadar assim, ó, aqui tinha um boião, 
a gente pequeno nadava e ia pro boião e pegava linha, 
pegava cabeçudo, robalo, cambuba, pegava garapau, 
xareuzinho, vários tipos de peixe que tinha aqui. Aí 
veio a poluição no rio, a globalização foi mudando, 
fazendo muita destruição, óleo, químico na água…
…o aumento desordenado da população e as vazões 
de esgoto que eles colocam, que cai no mar os 
dejetos, há peixes que não aceitam, a água fica menos 
condicionada, o peixe não respira e ele tem que 
procurar águas profundas, fica mais difícil de capturar.

Charles Brown e Banheirinha, pescadores do Rio 
Vermelho, Salvador, BA.
(esse foi um depoimento espontâneo, concedido às 
editoras desse zine em junho de 2019, que mostra que 
as políticas públicas são racistas, sim. somos vítimas 
de uma necropolítica e de um sistema capitalista 
devastador!)



EU VOU 
CORTAR
EU VOU 
CORTAR
EU VOU 
CORTAR
EU VOU 
CORTAR
EU VOU 
CORTAR

No escritório, no ar-condicionado, não resolve meu 
problema, não! Eu tô, esse tempo todinho, dentro do 
mangue tirando óleo. Eu comecei logo pelas raízes 
do mangue. Dói em mim, porque eu vivo disso, sem 
o mangue eu não sou nada, nem ninguém. Minha 
família vem de gerações de pescadores. Cê entendeu?

Me disseram que eu não podia tirar o óleo, porque 
eu não podia cortar raízes do mangue, aonde tá 
depositado a sede pra colher esse óleo, em cima do 
mangue aterraram. O porto de Suape é em cima do 
mangue e aterrado, caralho! E eu não posso cortar 
uma raiz pra tirar o óleo do mangue. 

Eu vou cortar! 

Porque eu sou pescadora, e eu sei que, aonde eu vou 
cortar, ele vai se recuperar, mas se eu deixar aquele 
óleo, ele não vai se recuperar. Eu quero que vocês 
pegue o peixe, caranguejo, siri, aratu... se vocês não 
tiverem coragem, eu trago. Eu trago a ostra, eu trago 
o ouriço! Porque vocês sabiam que o xaréu que vocês 
comem na mesa, comeu isso (óleo)? Vocês sabiam 
que o xaréu que vocês comem, ele come o siri, que ele 
se alimenta do marisco. Vocês sabiam que o caldinho 
da arraia que vocês tomam na praia é uma arraia que 



se alimenta do marisco? 

Eu não sou formada em faculdade nenhuma, não. 
Eu vivo da pesca, eu sei. Eu sabia que a corrente 
marinha... eu sabia, eu avisei: a corrente marinha 
vai levar o óleo pro mangue! Sabe quantas pessoas 
tinha no rio de Massangana, ontem comigo? Seis. 
Minha cunhada, meu cunhado, meus dois primo, meu 
marido. Estamos nas nossas canoas tirando óleo. E 
levando lá pro ponto que disseram que a gente deveria 
chegar lá. Não é por causa de 1 litro de gasolina, não. 
Porque, com a nossa reserva que ainda resta, eu posso 
comprar gasolina. Sabe o que eu não vou poder pagar? 
A escola da minha filha no próximo mês, porque eu 
sou pobre pescadora, e tenho condições de pagar a 
escola da minha filha.
 

Maria Valéria de Alcântara, pescadora artesanal e 
filha do mangue.
(transcrição do vídeo de Gustavo Catunda, publicado 
pelo @salvemaracaipe, durante fala da pescadora na 
Assembleia Legislativa de Pernambuco).

SEREIA 
DO MAR
LEVANTOU...

SEREIA DO 
MAR QUER 
BRINCAR.



Iemanjá brinca no mar. Houve tempo, os mais velhos 
ainda se recordam, que as fúrias de Iemanjá eram 
tremendas. Nesse tempo ela não brincava. As canoas 
e os saveiros não tinham descanso, viviam vida de 
penar. Os temporais enchiam a barra, levantavam o 
rio acima das suas margens. Nesse tempo até crianças, 
até moças, foram levadas de presente à Iemanjá. 
Ela as conduzia para o fundo das águas e nunca 
mais os corpos apareciam. Iemanjá estava nos seus 
anos terríveis, não queria cânticos, toadas, músicas, 
sabonetes e pentes. Queria gente, corpo vivo. Era 
temida a cólera de Iemanjá. Levaram-lhe crianças, 
levaram moças, uma que era cega até se ofereceu, e 
foi sorrindo (iria, sem dúvida, ver coisas belas!), uma 
criança chorava na noite em que a levaram e gritava 
para a mãe, para o pai, que não queria morrer. Fora 
também numa noite da festa de Iemanjá. Muitos 
anos já tinham passado. Era um ano terrível aquele, o 
inverno destroçara metade dos saveiros, raras canoas 
haviam resistido ao vento sul, e a cólera de Iemanjá 
não passava. Agostinho, o macumbeiro que fazia sua 
festa naquela época, disse que Iemanjá queria era 
carne humana. Levaram aquela criança porque era a 
mais bela do cais, parecia até com Janaína, pois que 
tinha os olhos azuis. A tempestade corria sobre o cais 
e as ondas lavavam a pedra de Iemanjá. Os saveiros 

corriam de lado e todos ouviam os gritos da criança, 
que ia de olhos vendados. Era uma noite de crime e 
o velho Francisco quando conta essa história ainda 
treme. 
A polícia soube de tudo, alguns caíram na cadeia, 
Agostinho fugiu, a mãe da criança enlouqueceu. Só 
então cessou a cólera de Iemanjá. Sua festa foi proibida 
e durante algum tempo a substituíram pela procissão 
de Bom Jesus dos Navegantes. Mas aquelas águas eram 
de Iemanjá, aos poucos a sua festa voltou, também a 
sua cólera havia passado, ela não quis mais crianças e 
virgens. Só por acaso uma ia ser sua mucama, como a 
mulher daquele cego cuja história o velho Francisco 
sabe.

Iemanjá é assim terrível porque ela é mãe e esposa. 
Aquelas águas nasceram-lhe no dia em que seu filho a 
possuiu. Não são muitos no cais que sabem da história 
de Iemanjá e de Orungã, seu filho. Mas Anselmo sabe 
e também o velho Francisco. No entanto, eles não 
vivem contando essa história, que ela faz desencadear 
a cólera de Janaína. Foi o caso que Iemanjá teve de 
Aganju, deus da terra firme, um filho, Orungã, que foi 
feito deus dos ares, de tudo o que fica entre a terra e 
o céu. Orungã rodou por essas terras, viveu por esses 
ares, mas o seu pensamento não saía da imagem 



(e ainda não é o fim...)

da mãe, aquela bela rainha das águas. E, um dia, não 
resistiu e a violentou. Iemanjá fugiu e na fuga seus seios 
romperam, e assim, surgiram as águas e também essa 
Baía de Todos-os-Santos. E do seu ventre, fecundado 
pelo filho, nasceram os orixás mais temidos, aqueles 
que mandam nos raios, nas tempestades e trovões.

Assim Iemanjá é mãe e esposa. Ela ama os homens 
do mar como mãe enquanto eles vivem e sofrem. Mas 
no dia em que morrem é como se eles fossem seu 
filho Orungã, cheio de desejos, querendo seu corpo.

Jorge Amado
(trecho do livro Mar Morto, obra de 1936.)


