Brasília, 01 de fevereiro de 2020.
Nota de apoio aos fiscais do Ibama diante de fatos lamentáveis ocorridos em RR
A Associação dos Servidores Ambientais Federais (ASCEMA Nacional) vem a público
repercutir manifestação de servidores do Ibama atuantes na fiscalização acerca dos
fatos ocorridos dia 31/01/2020, em Roraima, e que culminaram com a morte de um
madeireiro durante operação conjunta de fiscalização ambiental na zona rural:
"Nota de esclarecimento dos agentes do IBAMA à população sobre confronto fatal em
Rorainópolis.
Nós, servidores do IBAMA, vimos a público lamentar o falecimento do madeireiro em
Rorainópolis/RR, que ocorreu durante o atendimento à denúncia de desmatamento
ilegal.
Embora o combate a tais crimes, em especial na defesa da região amazônica, seja de
vital importância para o Brasil e para o mundo, não desejamos que a Amazônia se
transforme numa zona de guerra.
Contudo, em virtude das atuais políticas públicas para a região, apoiadas pelo discurso
do Governo Federal contra as instituições que têm o dever constitucional de preservar
o meio ambiente, aliadas à incitação por políticos locais ao cometimento de crimes
ambientais, há um crescente acirramento da tensão em toda a região, aumentando a
agressividade dos conflitos.
Segundo o relato dos agentes do Ibama, que estariam desarmados, e da Polícia
Ambiental que participaram da operação, a equipe foi recebida a tiros, e se defendeu
para cessar a agressão, sendo um dos infratores alvejado e prontamente socorrido pelos
agentes ambientais.
As informações dos agentes do Ibama envolvidos na ação são de que a Polícia Ambiental
cumpriu seu papel de proteger a vida dos integrantes da equipe, que se encontravam
em risco, e assim esperamos continuar essa parceria.
Nós nos solidarizamos com os familiares e amigos da vítima fatal, assim como com toda
a população de Rorainópolis e somos totalmente favoráveis à investigação dos fatos que
terminaram de forma trágica. E repudiamos o uso oportunista desta tragédia por
políticos locais que sempre buscam vantagens na destruição ambiental.
Por fim, ratificamos nosso compromisso constitucional com o cumprimento das leis
ambientais e com os princípios do desenvolvimento sustentável".
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