NOTA DE REPUDIO A DIFAMAÇÃO E CALÚNIA

Rio de janeiro, em 20 de maio de 2019.
A Federação dos Ecos Passarinheiros do estado do rio de janeiro, entidade representativa das verdadeiras
associações de criadores de nosso estado, repudia as ações caluniosas e difamatórias, sobretudo as
veiculadas na internet, através do perfil do Sr. Alberto Bragança, acusando, inveridicamente, o Deputado
Luiz Paulo e a FEEPAERJ, na pessoa de seu presidente, Flávio Saldanha, de impedir realizações de torneios
e causarem prejuízos a classe.
Esclarecemos que, tanto o Deputado Luiz Paulo quanto a FEEPAERJ, vem trabalhando diuturnamente
para melhoria e valorização das atividades exercidas pelos criadores em nosso estado. Desde o ano de
2011, após a criação da lei complementar n° 140, que fixou as normas para a cooperação entre a União e
os Estados, no que diz respeito ao licenciamento ambiental (procedimento administrativo destinado a
licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais), esta parceria tem
garantido a continuidade de todas as atividades dos criadores.
Ressaltamos que, a tempos, esta Federação, vem convocando, através de Assembleias, os presidentes de
clubes a se organizarem, para a estruturação e fortalecimento da categoria, instruindo-os quanto aos
deveres a serem cumpridos diante das legislações pertinentes.
Todos os Clubes que possuem suas documentações em dia, já receberam ou encontra-se em fase de
emissão, suas autorizações ambientais, NÃO EXISTE IMPEDIMENTO, basta apresentar a documentação
conforme legislação.
Estranha-nos que, o senhor supracitado, se diz presidente de uma entidade que não possui os
documentos legais comprobatórios de sua existência com isso, jamais se fez presente para propor algo
para melhoria dos trabalhos. Na verdade, é membro de um grupo que não aceita cumprir as leis, buscam
a qualquer custo o lucro próprio e tenta manipular, através de mentiras, os menos esclarecidos.
Diante do exposto, a FEEPAERJ, reafirma seu compromisso de luta contra as ilegalidades, cometidas por
aproveitadores infiltrados como “presidentes de clubes”, que não possuem o menor compromisso com
as verdadeiras necessidades da classe.
Temos a certeza que esse tipo de situação não abalará a credibilidade do compromisso, da FEEPAERJ e
do Deputado Luiz Paulo, com a legalidade. A verdade prevalecerá!!!!
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