O PPGmar e os autores deste Catálogo lamentam profunda-

Não Reportada, aprovado pelo Conselho da FAO, em dezembro

mente a perda do Engenheiro de Pesca Professor Doutor Fabio

de 2009; e a negociação também na FAO/ONU para adoção

Hissa Vieira Hazin, e lhe rendem esta homenagem, como reco-

das Diretrizes Internacionais para o Desenvolvimento da Pesca

nhecimento por sua grande contribuição para as Ciências do Mar.

Artesanal e de Pequena Escala. Entre 2004 e 2012, exerceu a

O Prof. Fabio Hazin possuía um notável cabedal acadêmi-

função de presidente do Comitê Estadual de Monitoramento

co, com destaque para os seguintes títulos: graduação em Enge-

de Incidentes com Tubarões – CEMIT e de diretor do Depar-

nharia de Pesca pela UFRPE; mestrado e doutorado em Marine

tamento de Pesca e Aquicultura da UFRPE. Também presidiu

Science and Technology / Fisheries Oceanography, na Tokyo

a Comissão Internacional para a Conservação do Atum Atlân-

University of Marine Science and Technology; pós-doutorado

tico (ICCAT) e a Associação Brasileira de Engenharia de Pesca.

em Avaliação de Estoques de Recursos Pesqueiros Pelágicos Mi-

A convite da FAO, presidiu o processo de avaliação do Comitê

gratórios no Southeast Fisheries Scien-

de Pesca para o Atlântico Leste e Cen-

ce Center/NMFS/NOAA, Miami – EUA;

tral (CECAF) e da Comissão de Pesca

especialização em Direito Internacional

do Oceano Índico Sudoeste (SWIOFC),

do Mar, pela Rhodes Academy. Sua atu-

além do processo de avaliação da Orga-

ação principal era em Oceanografia Pes-

nização de Pesca do Atlântico Noroes-

queira e Engenharia de Pesca, com ênfa-

te (NAFO) e da Comissão de Pesca do

se em grandes peixes pelágicos (atuns,

Oceano Pacífico Oeste e Central (WCP-

agulhões, tubarões), especialmente em:

FC). Foi ainda representante científico

biologia reprodutiva, distribuição, com-

do Brasil junto à Comissão Internacional

portamento, migração; Gestão Pesquei-

para a Conservação do Atum Atlântico

ra e Direito Internacional do Mar, tendo

(ICCAT) (1998-2015) e presidente do

exercido diversos cargos relevantes no

Subcomitê Científico do Comitê Consul-

Brasil e no mundo.

tivo Permanente de Gestão de Atuns e

Professor Titular da UFRPE, no Curso de Engenharia de Pesca e no Programa
de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Aquicultura, e na UFPE, no Progra-
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ma de Pós-Graduação em Oceanografia,

. . . .

Afins (1998-2015).
Em 2015, exerceu o cargo de Secretário Nacional de Pesca do Ministério da
Pesca e Aquicultura e, interinamente, de
Ministro de Estado da Pesca e da Aqui-

exercia atualmente a função de coordenador geral científico do

cultura. Em 2014, foi eleito presidente, junto à ONU/DOALOS,

Programa Arquipélago de São Pedro e São Paulo e coordenador

Divisão de Oceanos e Lei do Mar, do Processo de Consultas dos

do Projeto REBYC/FAO LAC II no Brasil. No período de 1995 a

Estados-Partes do Acordo de Nova Iorque, e, em 2015 e 2016,

2005, foi coordenador do Programa REVIZEE – Programa para a

para presidir o processo de revisão do referido Acordo. Entre

Avaliação dos Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva Bra-

2012 e 2014, exerceu o cargo de vice-presidente e, de 2014 a

sileira / Região Nordeste.

2016, de presidente do Comitê de Pesca da FAO (COFI).

Foi convidado pela Organização das Nações Unidas (ONU)

O Brasil perdeu não apenas um grande profissional das Ci-

para diversas palestras e contribuições. Entre 2008 e 2009, pre-

ências do Mar, mas principalmente um grande ser humano, cuja

sidiu o processo de negociação na FAO/ONU para a elaboração

ausência será sentida por seus familiares, colegas de profissão

e adoção do Tratado Internacional sobre Medidas de Estado Por-

e estudantes. Por isto mesmo, seguirá como referência para os

to para Prevenir, Deter e Eliminar a Pesca Ilegal, Não Regulada e

jovens que têm por sonho conhecer os mistérios do oceano.

