NOTA INSTRUÇÃO NORMATIVA N˚18 DE 10 DE JUNHO DE 2020

No mês de maio a Secretaria de Aquicultura e Pesca - SAP/MAPA,
coordenou duas videoconferências para discussão de uma possível alteração do
período de defeso da sardinha-verdadeira (Sardinella brasiliensis). As reuniões
contaram com a participação de representantes do setor pesqueiro (armadores,
enlatadoras, e pescadores), além de especialistas sobre o tema.
A primeira reunião, foi apresentado informações referente aos históricos
de legislações e projetos em andamento sobre a referida espécie, principalmente
relacionada ao seu ciclo reprodutivo.
Ainda nesta reunião, foram expostas algumas propostas para mudança do
período de defeso da sardinha-verdadeira, conforme quadro abaixo.

Proposta 1 SAP
1˚ de novembro a 31 de março
Proposta 2 SAP
1 ˚ de outubro a 28 de fevereiro
Científico
15 de outubro a 15 março
Proposta SINDIPI
15 outubro a 1 ˚ de março

Dias sem pesca
151
Dias sem pesca
151
Dias sem pesca
152
Dias sem pesca
138

A segunda videoconferência foi definido o período de defeso, sendo ele
1˚ de outubro a 28 de fevereiro, totalizando 151 dias sem pesca direcionada
para a espécie.
E hoje 12 de junho foi publicado a Instrução Normativa MAPA/SAP n˚
18, o ato Normativo que altera os artigos 4º e 5º da Instrução Normativa
IBAMA nº 15 de 2009, e ainda estabelece regras de monitoramento para avaliar
este novo período de defeso estabelecido.
O novo regramento, além da declaração de estoque, que já era exigido,
estabelece coleta de amostras, cerca de 300 (trezentos) indivíduos, e que as
empresas pesqueiras, sob o Serviço de Inspeção Federal (SIF), devem se
cadastrar e encaminhar à SAP formulários constantes, conforme figuras abaixo:

Portanto não haverá a parada de recrutamento a partir deste ano.

O SINDIPI foi representado nas reuniões pelo coordenador Agnaldo Hilton
Santos e os integrantes da Câmara setorial do cerco, Serafim Marques, Wilson
Cabral, e a oceanógrafa Sabrina Oliveira.

