A primeira impressão que tive, no final de 2016, quando
a proposta de diminuir a APA da Escarpa Devoniana de
392 mil hectares para 125 mil, foi de espanto, uma verdadeira punhalada no peito. Sem nenhuma discussão
com a sociedade, prefeituras, com o conselho gestor da
APA, foi apresentado na Assembleia Legislativa o projeto 527/2016, atendendo uma demanda de pequenos
grupos agropecuários por meio da Fundação ABC.
Desde então, temos procurado preencher esta falta
de debate, realizando audiências e buscado pareceres
técnicos, que são unânimes em mostrar que esta proposta representa um enorme retrocesso do ponto de
vista ambiental, histórico-cultural e econômico.
Imagine se propusessem a redução de 70% da Amazônia
Legal ou do Pantanal Brasileiro. Seria um absurdo, não
é mesmo? Se resolvessem, então, acabar com 70% do
Parque Nacional do Iguaçu e suas cataratas. Outro absurdo. Ou ainda, diminuir 70% da nossa Ilha do Mel ou do
Parque do Superagui. Um grande absurdo.
É isto que querem fazer com a nossa APA da Escarpa
Devoniana. Querem acabar com 70% da sua vida, da
sua biodiversidade. Poluir seus importantes rios. Destruir suas belezas naturais e históricas. Matar sua rica
fauna e flora.
A Escarpa Devoniana é um patrimônio de todos os
paranaenses, do Brasil e do mundo. Não podemos
permitir, sem resistência, que ela seja destruída para
atender a pequenos interesses particulares.
Junte-se a nós neste movimento.
Diga você também NÃO À REDUÇÃO
DA ESCARPA DEVONIANA!

VOCÊ TEM QUE SABER
A APA permite atividades econômicas, desde que
estejam de acordo com os cuidados ambientais
necessários. Hoje, em 67% da APA já há produção
agrícola e afins. Ou seja, o que querem é explorar
sem cuidar do meio ambiente.
Apenas a Fundação ABC, que atendeu uma
demanda de setores do agronegócio, defende o
projeto. Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),
Ministério Público, universidades, igrejas, estudantes,
órgãos ambientais de governo, imprensa, ONGs e
prefeituras são contrários. A sociedade é contra,
inclusive, muitos agricultores .
A redução “beneficia” apenas 1.149 propriedades
rurais, nos 12 municípios, que deixariam de estar
dentro da APA. Isto é muito pouco, pois todo o
patrimônio que ali está é de todos os paranaenses
e brasileiros.

AJUDE A SALVAR NOSSA ESCARPA
1. Cobre do(a) seu(sua) deputado(a)
o voto contra este projeto
2. Procure o comitê do seu município e participe
das suas ações
3. Assine a petição virtual em defesa da
Escarpa na plataforma Avaaz (google)
4. Pergunte ao(a) seu(sua) prefeito(a) como vai
substituir os recursos que seu município
perderá com a redução

ESCARPA
DEVONIANA

NÃO

À REDUÇÃO

5. Manifeste sua posição nas redes sociais,
usando a hashtag #NãoàReduçãodaEscarpa
www.rasca.com.br
rascarodrigues
@DeputadoRasca
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ESCARPA EM RISCO
Em fase final de discussão, na Assembleia
Legislativa do Paraná, o projeto de lei
527/2016 pode reduzir em 70% os limites
da Área de Proteção Ambiental (APA) da
Escarpa Devoniana. Conheça esta importante
APA paranaense e os riscos que sua redução
pode trazer em diversos aspectos:

Área atual da APA
Área da APA com a redução
prevista no PL 527/2016

Pintura rupestre em Piraí do Sul
**

Parque do Cerrado

**

MENOS ESCARPA,
MENOS HISTÓRIA

O QUE É?

**

A Escarpa Devoniana é a maior APA do Paraná,
com 392 mil hectares, criada em 1992, para
assegurar a proteção dos recursos naturais
entre o Primeiro e o Segundo Planalto.
Estão dentro da APA os municípios da Lapa,
Balsa Nova, Porto Amazonas, Palmeira, Campo
Largo, Ponta Grossa, Carambeí, Castro, Tibagi,
Piraí do Sul, Jaguariaíva e Sengés.

Parque Nacional
dos Campos Gerais

Parque do Guartela

*

Buraco do Padre

MENOS ESCARPA, MENOS VIDA

MENOS ESCARPA, MENOS RECEITA

A redução desprotegerá 11 Unidades de Conservação,
entre elas, os parques de Vila Velha, do Monge, do
Cerrado e dos Campos Gerais, que ficariam de fora da
APA (veja ilustração). Também estão em perigo os 108
sítios naturais da APA, entre eles, o Buraco do Padre e
a Gruta de Sengés.
A água que chega à nossa torneira também está em
risco, pois mananciais que abastecem várias regiões
do Paraná, como a Bacia do Rio Tibagi, está dentro
da APA. Todos vamos precisar desta água no futuro.
Animais em extinção, como o nosso lobo-guará
(símbolo do Cerrado) e o veado-campeiro, estão
ameaçados sem a proteção da APA.
É bom ressaltar que a Escarpa Devoniana
possui dois biomas (Mata Atlântica e Cerrado)
e uma biodiversidade única no mundo.

A Escarpa é a região mais rica
do estado em termos de
vestígios pré-históricos
e arqueológicos.
São inúmeros os registros
de pinturas rupestres
e cavernas, que ajudam
a contar a história dos
Campos Gerais e da
**
nossa civilização.

Veja quanto o seu município pode perder de receitas
por ano, caso a redução prospere:

Parque de Vila Velha

*

Balsa Nova

R$ 1.658.242,05
R$ 1.523.758,62

Carambeí

R$ 772.860,93
R$ 771.237,92

Jaguariaíva

R$ 1.325.756,19
R$ 1.241.703,25

Sengé

R$ 565.174,32
R$ 518.377,89

Pirai do Sul

R$ 987.551,97
R5 973.133,71

Palmeira

R$ 456.793,23
R$ 197.768,09

Castro

R$ 225.621,18
R$ 141.460,76

Campo Largo

R$ 925.453,59
R$ 180.833,63

Ponta Grossa

R$ 884.058,24
R$ 497.459,57

Lapa

R$ 289.586,13
R$ 250.318,25

Tibagi

R$ 805.236.15
R$ 461.400,31

Porto Amazonas

R$ 280.422,09
R$ 280.422,09

**

**

Parque do Monge
Fotos: * Denis Ferreira Netto ** Internet

Valores Totais

R$ 9.206.702,07

R$ 6.857.381,87

Projeção de arrecadação de ICMS Ecológico para o ano de 2017
Quanto cada município perderia em 2017 com a redução da APA

