Brasília, 20 de julho de 2020

Ministério do Meio Ambiente perde protagonismo no debate do
desmatamento
Nesta quinta-feira (16), a revista “Science” publicou um estudo que associa parte da soja
e da carne brasileira enviada à Europa ao desmatamento ilegal no país. Diante desse cenário, o VicePresidente Hamilton Mourão, que tem se tornado o principal porta-voz do Governo na agenda
ambiental, reconheceu que os dados atrapalham a imagem do país e que o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA) vai avaliar e esclarecer as informações. A ação demonstra a
desmoralização do Ministro Ricardo Salles e a operacionalização do plano de enfraquecimento e
desprestígio dos órgãos ambientais, que por sua vez, são os responsáveis técnicos da fiscalização de
crimes ambientais, políticas públicas e que possuem os dados consistentes sobre o desmatamento e
preservação no país.
Na sexta-feira (17), o MAPA publicou uma nota e disse que vai convocar cientistas para
avaliar as conclusões do artigo, contudo o Ministério do Meio Ambiente (MMA) não se manifestou até
o momento. A Associação Nacional da Carreira de Especialista em Meio Ambiente (ASCEMA Nacional)
manifesta sua preocupação frente à apatia e o enfraquecimento das instituições ambientais do Estado
brasileiro.

Concursos públicos
Nesse sentido, reforçamos a necessidade de recompor a força de trabalho dos órgãos
ambientais, tais como o IBAMA, ICMBio, MMA e o Serviço Florestal. Entretanto, manifestamos a
importância da seleção por meio de concursos públicos, afinal, esses órgãos, além de fiscalizarem e
realizarem trabalhos administrativos, elaboram políticas públicas e desenvolvem outras ações como o
licenciamento ambiental, trabalho esse deve ser realizado por técnicos selecionados por meio de
concursos e não por contratos temporários ou por militares.
A ASCEMA Nacional defende o fortalecimento das instituições ambientais brasileiras e um
serviço público de qualidade, seguro, transparente e efetivo.
https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2020/07/17/ministerio-da-agricultura-convocaracientistas-para-avaliar-estudo-da-science.ghtml
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2020/07/16/estudo-diz-que-2percent-daspropriedades-da-amazonia-e-do-cerrado-sao-responsaveis-por-62percent-do-desmatamento-ilegalna-regiao.ghtml
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