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Carta da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE)  

Contra o retrocesso ambiental 

Pela continuidade da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro 

Pelo fortalecimento dos pescadores e pescadoras tradicionais na sua luta por soberania alimentar 

 

AO EXMO. SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E POLÍTICAS RURAL, AGRÁRIA E 

PESQUEIRA DA ALERJ 

 

DEPUTADO JOÃO PEIXOTO, 

 

A FASE, enquanto organização da sociedade civil comprometida com as populações tradicionais na sua 

resistência a um modelo de desenvolvimento que lhes ameaça cotidianamente os meios de reprodução da vida, vem 

manifestar seu repúdio ao projeto de lei Nº 1292/2015 (mensagem Nº 54/2015) que extingue, entre outras autarquias 

e fundações, a FIPERJ. Compreendemos tal medida como um movimento de retrocesso das conquistas sócio-

ambientais que a luta protagonizada por aquelas populações lograram, que repercutiram sobre a criação de órgãos e 

políticas públicas que buscam, com muitos limites e disputas, reverter as desigualdades que imperam sobre as mesmas.  

 Ao órgão também cabe a importante tarefa de realizar o Monitoramento da Pesca no Estado do Rio de Janeiro, 

trabalho de acompanhamento da produção que visa obter informações sobre a produção pesqueira e as embarcações 

atuantes no litoral do estado do Rio de Janeiro, provendo o Governo Federal, setor científico, setor produtivo e 

sociedade em geral de uma rede de coleta de informações contínuas e atualizadas com vista ao subsídio na elaboração 

de políticas públicas que promovam o uso sustentável dos recursos pesqueiros. 

O apoio à atividade pesqueira, procurando a sustentabilidade na perspectiva da equidade, significa maior 

diversidade econômica e ambiental para o estado do Rio de Janeiro, cada vez mais ameaçado pela petróleo-

dependência e pelos riscos ambientais associados. Fortalecer as populações que nela atuam, em parceria de órgãos 

como a FIPERJ, é obrigação dessa casa.  

Tal medida, na contramão dessa história, busca fragilizá-las, destituindo-as de um órgão como a FIPERJ que 

teria, por missão, o objetivo de contribuir e estimular a manutenção da pesca e aquicultura, ampliando assim 

possibilidades de incrementar a renda familiar, e consequentemente refletindo na segurança alimentar e na qualidade 

de vida dessas populações. Ao que vimos, portanto, manifestar nosso desejo pela manutenção das atividades da FIPERJ  

e de todas as outras iniciativas públicas que fortaleçam os pescadores e as pescadoras tradicionais no direito à 

soberania alimentar, ao trabalho, ao meio ambiente e à vida.  

 

Atenciosamente,  

Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE) 


