
•  A segunda-feira será de tempo instável nas diversas áreas 
do estado do Paraná. No período da manhã chove mais no 
Leste e extremo norte, divisa com São Paulo. A partir da tar-
de, as áreas chuvosas se espalham por todas as regiões. Dos 
Campos Gerais até as praias as temperaturas ficam amenas.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
22/04/19................................. R$ 66,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
22/04/19.................................R$ 25,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
22/04/19................................. R$ 47,00

Fonte: Deral/Seab

Paraná reestrutura órgãos ambientais e moderniza legislação
 Nos primeiros 
100 dias desta gestão, 
a Secretaria de Esta-
do do Desenvolvimento 
Sustentável e Turismo 
conquistou importantes 
resultados nas áreas 
de educação ambien-
tal, conscientização e 
preservação ambiental, 
além efetivar medidas 
voltadas à reforma admi-
nistrativa e agilidade dos 
processos.
 A secretaria foi 
remodelada, de acordo 
com a proposta de re-
forma administrativa pro-
posta pelo governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior, que prevê o en-
xugamento da máquina 
pública.
 A nova Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Sustentável e Turismo é 
composta pelo Instituto 
Água e Terra (IAT) – re-
sultante da fusão do Ins-
tituto Ambiental do Para-
ná, Instituto das Águas 
do Paraná e do Instituto 
de Terras, Cartografia e 
Geologia –, pela Paraná 
Turismo, Sistema Mete-

orológico do Paraná (Si-
mepar) e Agência Paraná 
Desenvolvimento.
 “A fusão dos 
três institutos da área do 
meio ambiente do Para-
ná em apenas um órgão, 
o Instituto de Água e Ter-
ra, trará economia e mais 
eficiência às questões 
relacionadas à área, inte-
grando em uma única es-
trutura o monitoramento, 
outorga, licenciamento, 
cuidado com o meio am-
biente e obras de drena-
gem e de saneamento”, 
analisa o secretário, Már-
cio Nunes.
 LICENCIAMEN-
TOS - A pasta também 
está revisando a legisla-
ção relativa ao licencia-
mento ambiental para 
aliar a sustentabilidade 
com o desenvolvimento 
econômico do Estado.
 Em 100 dias, o 
Instituto Ambiental do Pa-
raná (IAP) emitiu 1.426 
licenciamentos ambien-
tais e analisou 2.409 re-
querimentos ambientais. 
No mesmo período, fo-
ram emitidos 5.974 autos 

de infração ambiental e 
cadastrados 4.496 re-
querimentos para solici-
tação ambiental.
 Segundo o se-
cretário, a revisão vai 
permitir que o órgão am-
biental dedique maior 
atenção à análise de 
grandes empreendimen-
tos, com maior potencial 
de risco.
 “Queremos dar 
eficiência, celeridade e 
segurança jurídica nos 
procedimentos adminis-
trativos de licenciamento 
ambiental. Seremos mui-
to rígidos na questão dos 
crimes ambientais, mas 
vamos simplificar proce-
dimentos para alavancar 
o crescimento e a melho-
ria da qualidade de vida”, 
diz Nunes.
 O Governo do 
Paraná também refor-
mulou as atribuições do 
Conselho de Desenvol-
vimento Territorial do Li-
toral Paranaense (Colit), 
que deixará de referen-
dar as decisões de licen-
ciamento ambiental para 
se transformar em um ór-

gão propositor e consulti-
vo.
 “Estamos crian-
do novos processos e 
rotinas que irão padroni-
zar o tratamento do licen-
ciamento ambiental, evi-
tando a individualização, 
que é uma porta aberta 
para a corrupção”, afirma 
o secretário.
 E D U C A C Ã O 
AMBIENTAL - Um dos 
novos projetos desenvol-
vidos pela Secretaria de 
Estado do Desenvolvi-
mento Sustentável e Tu-
rismo é o Programa Edu-
cação Ambiental para 
Bacias Hidrográficas, em 
execução em 11 regiões 
que contemplam 16 ba-
cias hidrográficas do Es-
tado.
 As atividades in-
cluem a soltura de alevi-
nos nos rios, plantio de 
árvores, distribuição de 
materiais de educação 
ambiental e a montagem 
da Tenda da Sustenta-
bilidade, com exposição 
didática e jogos para 
crianças. Foram plan-
tadas 200 mudas de ár-
vores e 350 mil peixes 
foram soltos nos municí-
pios de Campo Mourão, 
Formosa do Oeste, Porto 
Figueira, Terra Boa, Ser-
taneja e Centenário do 
Sul.
 “É um programa 
muito importante porque 
levamos às futuras gera-
ções o conceito de sus-
tentabilidade e preserva-

ção dos recursos naturais 
de maneira responsável. 
Queremos que o Para-
ná volte à vanguarda na 
preservação do meio am-
biente e seja referência e 
exemplo para todo Bra-
sil”, destaca o secretário 
Márcio Nunes.
 IAP - No âmbito 
do Instituto Ambiental do 
Paraná (IAP), uma ação 
de destaque é o aprimo-
ramento do Imposto so-
bre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS) 
na categoria Ecológico 
por Biodiversidade.
 “O ICMS eco-
lógico remunera quem 
contribui para preservar 
o meio ambiente. Vamos 
demonstrar aos municí-
pios que o ICMS por Bio-
diversidade é um incenti-
vo para criar ou defender 
a criação de mais áreas 
protegidas e a melhorar 
a qualidade das áreas já 
incluídas”, explica o se-
cretário.
 ITCG - O Insti-
tuto de Terras, Cartogra-
fia e Geologia ampliou o 
Programa Minha Terra 
Paraná - Pró-Rural para 
Regularização Fundiária 
em Terras Particulares, 
com início de trabalho em 
dez novos municípios. 
São beneficiadas cerca 
de 3 mil famílias que vi-
vem em São Jerônimo da 
Serra, Wenceslau Braz, 
Nova Cantu, Roncador, 
Manoel Ribas, Cândido 
de Abreu, Rio Branco do 

Ivaí, Paula Freitas, Lu-
nardelli, Apucarana, Jan-
daia do Sul e Tunas do 
Paraná.
 Também foram 
concluídas as atividades 
de regularização fundi-
ária no Jacarandá, em 
Paranaguá, que resultará 
na entrega de 350 títulos 
aos proprietários.
 ÁGUAS PA-
RANÁ - O Instituto das 
Águas liberou 33.234 
tubos de concreto para 
obras de drenagem e 
perfurou 20 poços tubula-
res profundos, atenden-
do 900 famílias. Foram li-
beradas 415 solicitações 
de anuência prévia para 
perfuração de poços e 
1.248 emissões de outor-
ga de uso da água.
 SIMEPAR - Para 
fortalecer as ações de 
prevenção de desastres, 
a secretaria firmou con-
trato de gestão com o 
Simepar para a realiza-
ção de um levantamento 
das barragens existentes 
no território paranaense, 
para, em seguida, avaliar 
seu potencial de risco. 
Estima-se que existem 
cerca de 461 barragens.
 Em 100 dias, o 
Simepar emitiu 430 avi-
sos/alertas de vigilân-
cia meteorológica e de 
eventos extremos para 
a Defesa Civil, em um 
trabalho integrado para 
prevenção de desastres 
ambientais.
 TURISMO - O 

seminário Sustentabili-
dade do Turismo, pro-
movido pela secretaria, 
reuniu vários órgãos go-
vernamentais para inte-
grar as ações de todas 
as áreas de governo que 
promovem as atividades 
turísticas do Estado. A 
Secretaria de Estado da 
Comunicação e Cultura 
e a Agência Paraná de 
Desenvolvimento vão 
dedicar parte de sua es-
trutura e orçamento para 
desenvolver os polos tu-
rísticos e trazer mais visi-
tantes ao Estado.
 Um dos desta-
ques na área no Estado é 
a criação do portal Viaje 
Paraná (www.viajepara-
na.com), que reúne in-
formações sobre os atra-
tivos e roteiros turísticos 
do território paranaense.
 TRANSPARÊN-
CIA - A Secretaria de 
Desenvolvimento Sus-
tentável e Turismo foi 
umas das primeiras a ter 
Núcleo de Integridade e 
Compliance, para a ado-
ção de métodos e técni-
cas para prevenir e iden-
tificar práticas irregulares 
e ilegais, como fraudes, 
subornos e desvios de 
conduta. “Com isso, a se-
cretaria aumenta a trans-
parência em suas ações 
e determina uma gestão 
eficiente e confiável dos 
recursos públicos, into-
lerante a qualquer forma 
de corrupção”, diz o se-
cretário.


