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Carta Aberta
Dia Nacional de Mobilização em Defesa do Meio Ambiente
Os servidores federais da carreira de especialista em Meio Ambiente (MMA, IBAMA, ICMBio e
SFB), considerando o desrespeito aos artigos 37 e 225 da Constituição Federal;
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e
futuras gerações”.

Considerando, também, a Emenda Constitucional nº 95 e os cortes nos orçamentos do MMA e
vinculadas; a tentativa de desmonte da legislação ambiental; o enfraquecimento dos Órgãos Ambientais
Federais, com loteamento de cargos e nomeação de pessoas sem experiência ou qualificação técnica na
área ambiental;
Considerando, ainda, as péssimas condições de trabalho dos servidores da carreira, que
colocam diariamente a vida de colegas em risco, em locais isolados, de difícil acesso, insalubres e
perigosos, seja na proteção ou fiscalização ambiental, na educação ambiental ou combate aos incêndios
florestais;
Considerando as manifestações, cartas abertas e abaixo-assinados dos servidores de diversos
estados da federação, a Ascema Nacional orienta que as entidades locais da área ambiental promovam no
dia 31/10 um Dia Nacional de Mobilização em Defesa do Meio Ambiente, com a paralisação de atividades e
realização de manifestações exigindo que os gestores do MMA, IBAMA, ICMBio e SFB assumam um
compromisso com as reivindicações dos servidores da área ambiental federal.
Nesse sentido, a Direção da Ascema Nacional destaca as principais reivindicações, a saber:

1) Pelo Respeito a Constituição Federal e a Legislação Ambiental;
2) Pelo Uso Racional e Sustentável dos Recursos Naturais: Água, Ar, Fauna, Flora e Terra
Brasileira;

3) Pela Proteção e Respeito a Integridade das Terras Protegidas do Brasil;
4) Pelo Fortalecimento dos Órgãos Ambientais Federais, com a ampliação de recursos
orçamentários;

5) Pela Valorização dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente e pela
imediata realização de novos concursos públicos para recomposição do quadro;

6) Pela Ética e Competência na Administração Pública.
Brasília/DF, 31 de Outubro de 2017
Diretoria Executiva
Ascema Nacional
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