Comunicado às entidades estaduais
BASTA DE ATAQUES AOS SERVIDORES DE MEIO AMBIENTE!
Para quem já estava cansado dos retrocessos ambientais acumulados em 2019,
começamos 2020 repletos de ataques diretos aos servidores da Carreira de Especialista
em Meio Ambiente.
Como servidores públicos e cidadãos, sabemos que estamos submetidos a um processo
de desconstrução da legislação ambiental, de perdas salariais e de direitos. Como se não
bastasse isso, somos fortemente atacados por autoridades que deveriam defender
nossa integridade enquanto agentes públicos, cujo trabalho é executar o cumprimento
das leis do país.
Recentemente, os discursos irresponsáveis de incitação ao ódio contra o IBAMA e
ICMBio, promovidos pelo presidente da república, ganharam adesão de alguns
governadores e de senadores da república que, com intuito de agradar às suas bases,
vêm incentivando e legitimando a violência contra integrantes de nossa carreira,
gerando ameaças à integridade física dos servidores que atuam em todo o Brasil1.
Assim, a Ascema Nacional conclama os colegas das Associações Estaduais a convocarem
assembleias para definição de estratégias de luta e de enfrentamento a esta situação
que poderá acarretar perdas irreparáveis aos integrantes da nossa carreira dado o
acirramento dos discursos e ataques sem precedentes que temos sofrido.
É necessário ainda articular a luta ambiental à luta das demais categorias de
trabalhadores, para juntos darmos uma resposta contundente à proposta de reforma
administrativa do governo, que é mais uma tentativa de desmonte do Estado e sua
capacidade de gestão das políticas públicas. Ao invés de mais investimentos e concursos
públicos, intensificam os ataques irresponsáveis à nossa carreira e aos demais servidores
públicos, na linha de frente na proteção ambiental, no atendimento nos hospitais
públicos, no combate a endemias, como a Dengue e o Coronavirus, nas universidades
públicas, produzindo conhecimento e pesquisa, bem como no atendimento aos
aposentados e pensionistas do INSS.
Sugerimos que essas assembleias, tenham uma pauta que contemple (respeitadas as
especificidades locais):
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O esclarecimento a todos os servidores acerca dos ataques sofridos por fiscais
do Ibama, ICMBio, gestores de UCs e outros de que se tenha conhecimento, com

Para refrescar a memória, recomendamos a leitura da carta Ministério do Meio Ambiente intensifica
ataques aos servidores disponível em http://www.ascemanacional.org.br/wpcontent/uploads/2019/10/Nota-Pública-sobre-o-teletrabalho-Ibama-e-ICMBio-1.pdf ; e Nota de repúdio
às ofensas do Senador Zequinha Marinho (PSC/PA) disponível em:
http://www.ascemanacional.org.br/nota-de-repudio-as-ofensas-do-senador-zequinha-marinho-psc-paascema-nacional/ dentre outros documentos recentes, disponíveis na página da ASCEMA Nacional.













o objetivo de sensibilizar e mobilizar os servidores e construir os mecanismos de
enfrentamento a essa situação;
Atos de Assédio moral praticados, no IBAMA, ICMBio e MMA;
Militarização das autarquias2. Decreto 10.234/2020 que trata do novo regimento
interno do ICMBio. Este Decreto, dentre outras imposições, extingue
Coordenações Regionais e UAAFs, abre caminho para a militarização de 180
postos de chefia e intensifica a utilização de cargos do Instituto com finalidades
político-eleitoreiras;
Ponto eletrônico e controle de horas no IBAMA e ICMBio, que ignoram os longos
deslocamentos em atividades de campo as peculiaridades de cada posto e local
de trabalho;
Participação em conjunto com outras categorias de trabalhadores de atividades
e atos programados em defesa da CEMA e também do SPF, a exemplo da greve
geral prevista para o dia 18 de março de 2020;
Propostas para enfrentamento da situação atual a serem implementadas
nacionalmente;
Debater a PEC 188/2019, que permite a redução da jornada de trabalho de
servidores públicos com redução de 25% do salário;
Deliberação sobre ingresso em ações a serem ajuizadas, relacionadas ao tema
de descontos da previdência, ataques à fiscalização
Deliberação sobre ingresso em Ação Direta de Inconstitucionalidade contra
dispositivos e efeitos da Emenda Constitucional nº 103/2019, publicada em 12
de novembro de 2019 (Descontos da previdência); regras de transição impostas
aos servidores da CEMA e do PECMA já em atividade na data de promulgação da
EC.; Ataques à fiscalização do IBAMA e ICMBio; Duplo Teto; Progressividade das
alíquotas.
Outras pautas locais.
PELA GARANTIA DA INTEGRIDADE E SEGURANÇA
DOS TRABALHADORES DO MEIO AMBIENTE!
PELO FIM DAS CALÚNIAS E FAKE NEWS
COM OBJETIVOS ELEITOREIROS!
NOSSA RESPOSTA: UNIDADE, ORGANIZAÇÃO E LUTA!
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Ler O desmonte da gestão ambiental avança dramaticamente, disponível em
http://www.ascemanacional.org.br/o-desmonte-da-gestao-ambiental-avanca-dramaticamente/

