
PORTARIA SUDEPE N'? N-OI7, DE 24 DE JUUlO DE 1979

O SUPERINTENDENTE DA SUPERJNTENDllNCIA DO DESENVOLVI-
MENTO DA PESCA - SUDEPE, no uso das atribuições que lhe confere o artigo lO,
inciso I, do Decreto n'? 73_632, de 13 de fevereiro de 1974, tendo em vista o dis-
posto no artigo 2'?, inciso IV, da Lei Delegada n'? 10, de 11 de outubro de 1962, e
nos artigos 6'? e 33 do Decreto-Lei n'?221, de 28 de fevereiro de 1967; -

Considerando a determinaçfo do Senhor Ministro de Estado da Agricultura
no sentido de que as atividades pesqueiras no Brasil se devam conter nos limites da
exploraçlo de e~ies Rio ameaçadas de extinçio, prevenindo-se quaisquer danos
ecológicos que possam induzir;

Considerando que a consciência nacional repele o abate deJ!a1eias, indepen-
dentemente dos beneficios econômicos e sociais decorrentes;

Considerando, todavia, que cumpre evitar pertubações econômicas e sociais
na Regiio a que atualmente se restringe a atividade. de caça de baleias e a necessi-
dade de compensi-1a com atividades que assegurem o abastecimento regional e ge-
rem em nfvel, pelo menos, equivalente,



RESOLVE:

Art. I'! - Interditar a caça de baleia no mar territorial brasileiro, a partir de
I'? de janeiro de 1981.

Art. 20 - Na data da interdição da caça de baleia, fica revogada a permissão
para operação da embarcação baleeira e rescindida a concessão para funcionamento
de estação terrestre da caça de baleia.

Art. 3'? - Serão incentivadas atividades pesqueiras alternativas à caça de baleias,
no Estado da Paraíba, cabendo aos órgãos ténicos e de fomento da SUDEPE o seu
atendimento prioritário.

Parágrafo único - A SUDEPE através de seus Departamentos técnicos, articu-
la-se-á com os órgãos públicos com atribuições ao desenvolvimento econômico e
social da Região, de modo a maximizar os resultados das novas atividades pesqueiras.

Ar!. 4'! - Ficam revogadas as disposições em contrário.

JOS~ UBIRAJARA COELHO DE SOUZA TIMM
Superintendente

Publicada no D. O. de 01.08.1979
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