AVANÇA O DESMONTE DA GESTÃO AMBIENTAL
O Ministro do Meio Ambiente dá mais um passo no desmonte da gestão ambiental no Brasil
ao anunciar que nomeará 5 oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo para a presidência e
todas as diretorias do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
A missão institucional do ICMBio é "proteger o patrimônio natural e promover o
desenvolvimento socioambiental" em todo o território nacional, no país que detém a maior
diversidade biológica e cultural do planeta. A atuação do ICMBio é transdisciplinar e contempla
ações de promoção do ecoturismo e concessão de serviços de apoio a visitação, uso sustentável dos
recursos naturais, manejo de espécies, pesquisa e monitoramento da biodiversidade, garantia dos
meios de vidas das populações e comunidades tradicionais, educação ambiental, dentre outras
atividades especializadas.
Assim, fica evidente que o trabalho do Instituto Chico Mendes não se restringe a ações de
fiscalização ambiental, para as quais as polícias militares estaduais têm prestado importante apoio
ao longo desses anos. Para que a missão do ICMBio seja integralmente cumprida, é necessário que
seus dirigentes tenham formação, capacidade técnica e experiência profissional na diversidade de
temas e de realidades regionais que permeiam suas atribuições.
Com as nomeações propostas, Ricardo Salles segue com o desmonte da gestão ambiental
do país e com o desrespeito aos servidores dos órgãos ambientais e à sociedade brasileira, conforme
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(http://www.ascemanacional.org.br/carta-aberta-destruicao-da-gestao-ambiental-federal-e-osataques-aos-servidores/ ). Nós servidores da carreira de especialista em meio ambiente
reafirmamos o conjunto de princípios entregues aos presidentes anteriores e que consideramos que
devem compor o perfil dos dirigentes do Instituto (http://www.ascemanacional.org.br/wpcontent/uploads/2019/01/CARTA-DE-PRINCIPIOS-E-COMPROMISSOS-ICMBio-17-Jan-18.pdf).
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