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IAP recebe prêmio por programa de erradicação de espécies exóticas - 30/08/2010 11:40
O Programa de Erradicação de Espécies Exóticas Invasoras, implantado no Estado pela Secretaria do
Meio Ambiente e Recursos Hídricos e o Instituto Ambiental do Paraná (IAP), e inédito em nível nacional, foi
premiado na 17ª edição do Prêmio Expressão de Ecologia, na categoria de conservação de recursos
naturais no setor público.
O Prêmio Expressão de Ecologia da Editora Expressão foi criado em 1993 e é a maior premiação
ambiental do sul do país. Conta com o reconhecimento do Ministério do Meio Ambiente e inscreve mais de
1500 projetos ambientais por edição. O objetivo é divulgar as ações ambientais das empresas e
instituições públicas.
“Este é o reconhecimento do importante trabalho que vem sendo realizado pelos profissionais dos órgãos
ambientais do Estado, com o intuito de manter e preservar a biodiversidade paranaense”, declarou o
secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Jorge Augusto Callado Afonso.
O Paraná foi o primeiro estado brasileiro a regulamentar a retirada de espécies exóticas, com a portaria
192/2005 do IAP, que permite a extração das espécies invasoras de unidades de conservação.
As espécies exóticas invasoras são consideradas a segunda maior causa mundial de perda de
biodiversidade em ambientes naturais e a primeira em unidades de conservação. Diante disso o IAP,
desde 2005, e de forma pioneira no Brasil, tem implantando políticas públicas e ações para o controle
dessas espécies.
Para o presidente do Instituto Ambiental do Paraná, José Volnei Bisognin, o programa serve como exemplo
para outros estados brasileiros. “Estamos desenvolvendo um trabalho eficaz e complexo nesse setor, que
está sendo reconhecido por especialistas e também pela população paranaense”, disse Volnei.
O programa foi criado com o intuito de proporcionar amparo legal ao controle de invasão biológica e
implementar ações de prevenção, erradicação e controle.
Premiação - O prêmio foi recebido na última sexta-feira (27), em Florianópolis, pela coordenadora do
Programa de Espécies Exóticas Invasoras do IAP, Odete Maria Carpenezzi. “Estamos satisfeitos pelo
reconhecimento porque o programa realmente apresenta várias frentes de trabalho e vem sendo o
diferencial no setor de biodiversidade”, comemorou Odete ao receber o prêmio.
Participaram da solenidade de premiação o chefe de gabinete da Secretaria, Adão José Laslowski, que
representou o secretário Jorge Augusto Callado, o coordenador de Biodiversidade, João Batista Campos, e
a consultora técnica do programa, Sílvia Ziller.
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Confira o áudio desta notícia (http://www.aen.pr.gov.br/modules/debaser/visualizar.php?audiovideo=1&xfid=28593)
© 1997 - Secretaria de Estado da Comunicação Social - SECS
Palácio das Araucárias - Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - 80530-915 - Centro Cívico - Curitiba - Paraná
Para Informações e Contato, utilize o Fale Conosco.

www.aen.pr.gov.br/…/article.php?stor…

1/1

