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REPASSE DE VERBAS - GOVERNO DO PARANÁ AMEAÇA RE 

TIRAR POLICIAIS FLORESTAIS E BOMBEIROS DOS PARQUES E AEROPORTOS 

Realizou-se no dia 24 MAI 94, em CURITIBA/PR, / 

uma reunião entre representantes da SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚ— 

BLICA DO ESTADO DO PARANÁ e do INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AM

BIENTE NO PARANÁ (IBAMA/PR), quando foi posicionado ao represen

tante do órgão federal a decisão do Governo do Estado de retirar-

os policiais florestais que prestavan serviços no Parque Nacional 

do Iguaçu, em FOZ DO IGUAÇU/PR. 

Na ocasião, o Secretário de Segurança Pública, / 

ROLF KOENER, esclareceu que o Parque Nacional do Iguaçu é uma 

área de proteção ambiental e de responsabilidade da UNIÃO FEDERAL. 

Em conseqüência, o dinheiro da taxa de visitação, cobrada dos 700 

mil turistas que visitam o parque a cada ano, totalizando cerca / 

de 1 bilhão e 700 milhões de cruzeiros reais, é recolhido aos co*-

fres do IBAMA em BRASÍLIA/DF. Porém, quem faz a fiscalização e o 

policiamento da área é a Polícia Florestal do PARANÁ, Para tanto, 

o erário público estadual gasta mensalmente entre hospedagem, al_i 

mentação e salários, a quantia de 43 milhões de cruzeiros reais/ 

para manter no local um contingente de 56 policiais florestais. 

Segundo o Secretário, nem os barcos, necessários Í 

para a fiscalização em pelo menos a metade dos 170 mil hectares/ 

do Parque Nacional, estão em condições de uso. As instalações fí̂  

sicas onde a tropa é alojada estão em estado precário. 

Como o problema já persiste há algum tempo sem / 

solução, o Governo do PARANÁ decidiu "intimar" o Governo Federal, 

através do IBAMA, a repassar parte dos recursos arrecadados pa

ra o suprimento das despesas de manutenção, de conformidade como 

o Código Florestal vigente. Caso contrário, no prazo de 15 dias, 

os policiais florestais serão retirados do parque. 

No final da reunião, o Secretário de Segurança,/ 

em entrevista à imprensa televisada, der'arou que: "ternos que de 

senvolver imediatamente uma política de boa convivência, inclus_i 

ve, firmando os convênios que são ideais para o Estado do PARANÁ. 
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Eu acredito que caberá ao IBAMA, como caberá à INFRAERO, contra

tar os seus policiais florestais e seu? bombeiros para desenvol

ver seus trabalhos na forma da lei. O povo do PARANÁ precisa dej3 

ses policiais que estão no parque e nos aeroportos". 

Na mesma oportunidade, o Superintendente do IBAMA/ 

PR, NILTON MELQUIADES, assegurou que: "nos próximos dias nós te

remos condições de realmente resolver de forma satisfatória es

se caso". 

Com a medida em apreço, o Governo do PARANÁ procju 

ra reduzir encargos e diminuir despesas, principalmente aquelas 

que são de responsabilidade da UNIÃO que, por sua vez não dispõe, 

no momento, ae condições de exercê-las. 

A decisão de comprimir gastos e de formar parceria 

com o Governo Federal na adminiscração do Parque Nacional do Igua 

çu e, futuramente, dos aeroportos no Estado, atende ao momento po 

lítico atual que precisa desonerar o Tesouro Estadual e implemen

tar, com os saldos obtidos da UNIÃO FEDERAL, a máquina administra 

tiva. 

Não iiavendo repasse de recursos por parte da UNIÃO, 

o Governo do Estado tende a explorar o fato junto a opinião públi. 

ca e pode, efetivamente, retirar os policiais florestais do Par

que Nacional. Posteriormente, estará em condições de constranger 

o Governo Federal pressionando com a retirada dos bombeiros mili 

tares dos aeroportos instalados no Estado. 

Finalmente, qualquer que for o resultado da de'— 

manda, o Governo do PARANÁ terá obtido dividendos políticos. Sem 

O repasse terá mais policiais florestais e bombeiros militares à 

disposição das comunidades paranaenses. Com o repasse terá mais 

verbas para aplicar na área de segurança pública. 

* * * 
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