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Incêndio em Rancho de Pescadores Artesanais do Campeche/Florianópolis

Ao Governo do Estado de Santa Catarina
Exma. Sra. Daniela Reinehr - Governadora do Estado
Sr. Luiz Dagoberto Brião - Procurador-Geral do Estado
Sra. Ana Lucia Hartmann e Sr. Eduardo Barragan - Ministério Público Federal

O Conselho Municipal de Política Cultural de Florianópolis - CMPCF, no uso de suas
atribuições, conforme Assembleia Ordinária, de 3 de maio de 2021, encaminha Moção de
Atenção às autoridades envolvidas para rápida apuração e reparação de danos causados à
prática da Pesca Artesanal da Tainha no Campeche, sendo esta, declarada Patrimônio
Imaterial Cultural Catarinense.

Na véspera do início da Safra da Tainha de 2021, o Rancho de Pesca Artesanal do
Seu Aparício, localizado na Praia do Campeche sofreu um incêndio e a perda total dos
artefatos, inclusive uma canoa centenária que ainda era utilizada para a pesca. Esta perda
material impacta não só economicamente, mas afeta os fazeres de uma comunidade e toda
a cadeia produtiva ao seu redor. Conforme Registro da Pesca Artesanal da Tainha no
Campeche, relata:

“A prática é centenária na praia do Campeche. Para os
pescadores, esta comunidade constituída por 180 pessoas, 10
diretamente envolvidas na pesca, é o tempo de viver o coletivo, de
jogar o dominó, de preparar e consertar as redes, de cozinhar no
rancho, de fazer o café no fogão a lenha, ainda antes do raiar do
sol, de limpar o rancho e de rezar pedindo uma boa safra.”

Este Conselho entende que a rápida apuração dos fatos, bem como medidas
reparatórias ao Rancho irá amenizar os impactos sofridos para que possam seguir com
suas práticas, que além de culturais, são a subsistência desta comunidade.

Florianópolis, 5 de maio de 2021

Cristina Villar de Souza
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