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OFÍCIO Nº 36/2022
Brasília, 11 de novembro de 2022.
Ao Exmo. Senhor
Luiz Inácio Lula da Silva,
Presidente Eleito

Senhor Presidente,
A ASCEMA Nacional parabeniza pelo terceiro mandato conquistado nas urnas, na certeza
de que foi uma vitória da democracia e da esperança.
Ao longo dos últimos anos, nós, servidores da área ambiental - MMA, IBAMA, ICMBio e
SFB -, assistimos o desmonte de nossas instituições e das políticas públicas que por
missão devemos zelar. Aliado a isso, ocorreu um método sistemático de assédios,
principalmente moral e institucional. Resistimos, adoecemos, resistimos de novo e estamos
agora com esperança de reconstrução com bases participativas, modernas e inclusivas de
nossa gestão socioambiental.
Nesse sentido, tomamos a liberdade desta carta para não só dizer que estamos à
disposição para os desafios que nos esperam, mas também para destacar a necessidade
de que tenhamos uma liderança na agenda ambiental capaz de dialogar amplamente com
todos os setores da sociedade, inclusive com os servidores e o movimento socioambiental,
o qual participou ativamente da resistência nos últimos anos.
É hora de juntar esforços, aprendendo com o passado. A agenda socioambiental é ampla e
transversal, traz uma gama grande de sujeitos que merecem destaque num cenário de
geração de trabalho e renda de forma sustentável, tais como agricultores familiares e
camponeses, catadores de materiais recicláveis, quebradeiras de coco e extrativistas, entre
outros, além de empresários responsáveis e atentos ao mercado internacional.
Dialogar com os diferentes saberes e tecnologias pode levar o Brasil ao destaque que
queremos ter, contando com os povos originários, quilombolas e demais povos e
comunidades tradicionais como aliados, além do indispensável saber científico.
Esperamos e queremos participar ativamente na reconstrução da agenda socioambiental
desde o processo de transição. Mesmo sem o grau de desrespeito atual, já tivemos
problemas de diálogo em gestões anteriores. Esperamos que a democracia ouça seus
servidores, cidadãos e defensores.
Respeitosamente,
Diretoria da Ascema Nacional

