
Vários homens de outros lugares vêm trabalhar nas
obras e acabam gerando prostituição e gravidez precoce
nas meninas do local, além de aumentar a violência.

As promessas de emprego são mentirosas, não atendem
a população local (alguns poucos conseguem os
empregos mais precários) e destroem outros trabalhos.

Grande sobrecarga aos serviços públicos municipais
(que mal dão conta da população local).

Geram graves impactos e destruição ambiental, ainda
mais quando associados a outros empreendimentos.

Destroem as condições da pesca artesanal proibindo a
pesca no mar e no rio, acabam com o pescado e com o
modo de vida tradicional das famílias e comunidades.

Destroem as praias e a vida marinha.

Secam os alagados e interditam o seu acesso.

Impacta o turismo, inviabiliza as praias.

EM TODO
LUGAR
ONDE

CHEGAM OS
PORTOS É

ASSIM: 



 
Ameaçam ilhar um Patrimônio histórico e templo religioso. Como ficará a romaria
das Neves depois que a via de acesso ao santuário for destruída?

Ameaçam extinguir o modo de vida tradicional de centenas de pescadores e
pescadoras artesanais. O que farão os 400 pescadores/as de Presidente Kennedy
quando as áreas de pesca forem “áreas do porto”?

Secam importantes alagados em área de reserva de restinga prejudicando fauna e
flora. Quais serão as consequências quando as cheias não encontrarem mais o seu
lugar para escoar suas águas?  

Proíbem o acesso de pescadores às áreas de alagados impedindo o exercício da
pesca e a perpetuação do modo de vida tradicional.

Destruirão 1100 hectares de terra protegida (Mata Atlântica e restinga) para dar
lugar às instalações do porto.

Para se instalar, conseguiram isenção de impostos federal, estadual e municipal e
portanto não gerarão riqueza. Afinal, que tipo de desenvolvimento está sendo
proposto? Para quê, e para quem? 

 
 AINDA DÁ TEMPO. 

VAMOS SALVAR A FÉ, 
O PESCADO E A PESCA ARTESANAL, 

A MATA ATLÂNTICA E A ÁGUA,
 AS MENINAS E AS MULHERES.

É POSSÍVEL VIVER BEM SEM PORTO.
@campanhanemumpocoamais

NEM UM PORTO A MAIS!

COM O
PORTO

CENTRAL
NÃO SERÁ

DIFERENTE.
JÁ COMEÇOU. 


