Ciclo de Debates em Noites de

CONVITE
Caros(as) companheiros/as de caminhada do CPP,
O CPP está completando 50 anos de caminhada no final deste ano e estamos em processo de comemoração
do nosso Jubileu.
Queremos fazer deste tempo, um tempo forte de reflexão e aprofundamento da realidade, desafios e
valorização das comunidades tradicionais pesqueiras. Também de olho no contexto complexo do Brasil,
especialmente o ataque à frágil democracia que conquistamos, os desmonte dos direitos consagrados na
constituição federal, a criminalização e extermínio do povo negro, bem como o aprofundamento do violento
processo de expropriação e degradação dos territórios tradicionalmente ocupados e utilizados por estas
comunidades. Nestes tempos de desregulamentação total das políticas de regularização fundiária e de avanço
violento dos grandes empreendimentos do capital nacional e internacional, as comunidades pesqueiras vivem
em constante ameaça.
Neste sentido estamos propondo a realização de um ciclo de debates tendo como foco as problemáticas das
comunidades tradicionais pesqueiras.
Na primeira edição destes debates queremos refletir as ameaças históricas, presentes e vindouras geradas
pelo modelo econômico que ameaça a vida das comunidades seja pela perda de seus territórios, pela
degradação do ambiente necessário para garantir o seu modo de vida, seja pela contaminação e impactos na
própria saúde destas comunidades. O tema será: (Des) envolvimento do Estado da Bahia e o ataque aos
Territórios Tradicionais Pesqueiros
Assim, convidamos vocês para participarem conosco deste debate.
Edson Falcão – Baía do Iguape
Antônia – Quilombo do guia
Maria da Conceição Alcântara
Baía de Todos os Santos: Importância socioambiental e o processo histórico de degradação – Renato Cunha;
Privatização dos Bens Comuns, no aprofundamento do modelo desenvolvimentista e Baía de Todos os
Santos – Ruben Siqueira;
Os Conflitos socioambientais e a Guerra dos Mapas na Baía de Todos os Santos - Guiomar Germani;
A face do Racismo Ambiental na Baía de Todos os Santos – Diosmar Filho
Modelo de Desenvolvimento, violação de direitos e as manobras do processo de licenciamento ambiental –
Tatiana Dias Gomes
DATA: 23/04/2018
LOCAL: SEDE DO CPP, Travessa Porto do Bonfim, 04 Bonfim – Salvador - BA
HORARIO: 18 às 21:30
Desde já agradecemos a participação.
Equipe Baía de Todos os Santos

