26/10/2009

Agência Estadual de Notícias - Notíci…

Governo apresenta ações inéditas no Congresso de Unidades de
Conservação - 21/09/2009 17:11:44
As principais ações realizadas nas unidades de conservação do Estado, por meio da secretaria do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos, como o repasse do ICMS Ecológico e a retirada de espécies exóticas, serão mostradas durante
o VI Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, que está sendo realizado entre os dias 20 e 24 de
setembro, em Curitiba.
A abertura do evento, promovido pela Fundação O Boticário, foi realizado neste domingo (20) e contou com a
participação do chefe de gabinete do governador Roberto Requião, Carlos Augusto Moreira Júnior, juntamente com o
secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Rasca Rodrigues, e o presidente da Fundação O Boticário, Miguel
Gellert Krigsner.
Rasca Rodrigues destaca que é uma importante oportunidade que o Estado tem de mostrar aos participantes as
ações inéditas desenvolvidas no Estado. “Fomos o primeiro Estado brasileiro a publicar uma lista de espécies
exóticas nos ecossistemas paranaenses. Isso é motivo de orgulho para todos nós e também um reconhecimento
do trabalho que vem sendo realizado nas unidades de conservação do Estado para a retirada das espécies”
ressalta o secretário.
O Paraná foi o primeiro Estado brasileiro a regulamentar a retirada destas espécies com portaria 192/2005 do IAP
que permite a extração das espécies exóticas de Unidades de Conservação. Também foi pioneiro em publicar uma
lista com 57 espécies de plantas e 26 de animais considerados exóticos aos ecossistemas paranaenses.
Além disso, o Estado proporcionou nos últimos anos o repasse de R$ 487 milhões para 133 municípios
paranaenses que mantêm mananciais de abastecimento público e Unidades de Conservação preservados desde
2003 através da Lei do ICMS Ecológico. O incentivo implantado já serviu como exemplo para 18 estados brasileiros.
A sexta edição do evento já se consolida como um fórum internacional de discussões importantes sobre o tema e
irá reunir congressistas e palestrantes de diversas partes do mundo.
A Secretaria do Meio Ambiente participa do evento e durante todos os dias haverá um estande divulgando os
programas da secretaria, em especial o Programa Estadual de Espécies Exóticas Invasoras, que não são típicas de
um ecossistema e sua presença ameaça a sobrevivência da vegetação nativa podendo até mesmo causar a
extinção das espécies locais.
O presidente da Fundação O Boticário, Miguel Gellert Krigsner, destacou durante a abertura do evento que com o
Congresso a instituição pretende reunir toda a sociedade para promover ações efetivas a fim de conscientizar a
importância da conservação nas unidades de conservação.
Durante o evento os participantes estarão envolvidos em conferências, simpósios, oficinas e também poderão
assistir a palestras.
PROGRAMAÇÃO - O diretor de biodiversidade e áreas protegidas da Secretaria, João Batista Campos, ministrará
uma palestra sobre “Políticas públicas e ações práticas para contenção de invasões biológicas no Estado do
Paraná”. “Vou mostrar o que o Estado está fazendo para enfrentar a situação de espécies invasoras. O Paraná é
modelo para outros estados em relação ao programa de espécies exóticas invasoras no país”, disse.
A organização The Nature Conservancy fará o lançamento da publicação “Contribuição dos Estados Brasileiros para
a Conservação da Biodiversidade: diagnóstico da sustentabilidade financeira das Unidades de Conservação
Estaduais de MG, PR, ES, RJ e RS” e do site do ICMS Ecológico.
Entre as autoridades presentes durante a abertura do encontro estavam a secretária de Biodiversidade e Florestas
do Ministério do Meio Ambiente, Maria Cecília Wey de Brito, o reitor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Zaki
Akel; o superintendente do Ibama no Paraná, José Álvaro Carneiro; o presidente do Instituto Chico Mendes, Rômulo
Mello; a diretora executiva da Fundação o Boticário, Mallu Nunes.
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