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Ministro da destruição do Meio Ambiente ataca novamente1 

Utilizando o mesmo método que ameaça o futuro do Fundo Amazônia, mais uma vez os dirigentes do Ministério 

do Meio Ambiente alardeiam supostas irregularidades para macular a gestão e os servidores do ICMBio sem 

apresentar qualquer prova ou mesmo se basear em fatos verdadeiros. 

As atividades em áreas remotas por todo o país, utilizando estradas precárias para combater incêndios, fiscalizar 

desmatamento e garimpo ou visitar comunidades isoladas, causam bastante desgaste aos veículos e tornam sua 

manutenção cara e difícil.  

O ICMBio utiliza, desde 2008, contratos de abastecimentos e manutenção de veículos com a utilização de cartões 

e sistemas que permitem monitoramento tanto da frota, quanto dos abastecimentos e manutenção. O valor 

disponibilizado para cada Unidade de Conservação é dividido pelos veículos disponíveis. Os seguidos cortes 

orçamentários inviabilizam a adequada manutenção da frota. Por este motivo, muitos veículos ficam parados e o 

saldo de combustível ou manutenção é transferido para outro veículo para que as atividades não sejam 

comprometidas. 

O Ministério Publico Federal acaba de emitir recomendação2 para que o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo 

Salles, condenado por improbidade administrativa, “se abstenha de dar declarações públicas que, sem 

comprovação, causem deslegitimação do trabalho do corpo de servidores do Ibama e do ICMBio” dentre outras 

12 recomendações. Em vez de alardear suspeitas de irregularidades e tentar colocar a sociedade contra o corpo 

de servidores do ICMBio, os dirigentes poderiam se dar ao trabalho de conhecer como funciona a gestão das 

unidades de conservação sob sua responsabilidade, as dificuldades enfrentadas pelos servidores para proteger 

nosso patrimônio ambiental. 

A Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente, ASCEMA Nacional, reforça 

sua manifestação pela nomeação dirigentes com conhecimento e competência para gerenciar 10% do território 

continental e 24% do mar territorial do país. 

 

Brasília, 7 de setembro de 2019.  

 
1 https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,governo-identifica-gasto-de-39-mi-com-gasolina-e-manutencao-
de-veiculos-inutilizados-do-icmbio,70002998847  
2 https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/procuradoria-recomenda-a-ricardo-salles-que-se-abstenha-de-
declaracoes-que-deslegitimem-ibama-e-icmbio/ 
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