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Salles cria grupo de trabalho para estudar fusão entre Ibama e ICMBio 

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, criou um grupo de trabalho que vai debater a fusão entre o 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio).  
Criado por meio de portaria publicada hoje, dia 02/10, no Diário Oficial da União (DOU), o grupo tem como 
finalidade "realizar os estudos e análises de potenciais sinergias e ganhos de eficiência administrativa em caso 
de eventual fusão" entre as duas instituições. 
O grupo terá 120 dias para elaborar a análise de fusão e será formado por servidores do Ibama, do ICMBio e 
do Ministério do Meio Ambiente. O ICMBio é o órgão federal responsável pelas unidades de conservação federal 
e foi criado em 2007, a partir da cisão de uma área do Ibama. A autarquia do Ministério cuida de 334 unidades 
protegidas em todo o País. Já o Ibama é responsável pela fiscalização ambiental em todo o Brasil e processos 
de licenciamento federais, entre outras funções. 
Defendida por Salles, a ideia de fundir Ibama e ICMBio não é nova. Ela remonta ao período de transição entre 
a gestão do ex-presidente Michel Temer (MDB) e o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e 
ganhou força nos últimos meses.  
Desde que assumiu a pasta, o ministro vem sendo criticado por criar regras que dificultaram a aplicação de 
multas, por transferir poderes do Ministério do Meio Ambiente para outras pastas e tentar mudar o 
entendimento sobre normas como a Lei da Mata Atlântica. Salles também é alvo de objeções sobre as medidas 
adotadas pelo governo para contenção e prevenção das queimadas pelo país. 
 
Corte de 40% das verbas 
Em função do Teto dos Gastos e do estrangulamento fiscal, o Projeto de Lei Orçamentária PLOA 2021 foi 
encaminhado para o Congresso Nacional com uma redução de 35% da fatia destinada aos órgãos ambientais 
da União, se comparado ao PLOA 2020, e 40% se comparado à dotação atual, de acordo com relatório 
produzido pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc). 
Conforme pode ser visto na imagem abaixo, a perda comprometerá todos os grupos de despesa. Por sua 
importância na execução da política ambiental, chama mais atenção a queda nas despesas correntes. 
"Parte importante das despesas, em especial as de pessoal, ficarão ainda condicionadas à aprovação de Medida 
Provisória autorizando o governo a gastar, medida esta que expressa o crescente estrangulamento das 
despesas em função do Teto dos Gastos", destaca o relatório do Inesc. 
O estudo ressalta ainda que, na PLOA 2021, R$ 796 milhões para pagamento de pessoal dependerão desta 
aprovação e, no caso das despesas correntes, estão condicionados outros R$ 100 milhões. 
  
Alta do Desmatamento 
O relatório do Inesc aponta que, no primeiro semetre de 2020, houve um aumento de 24% no desmatamento, 
se comparado ao primeiro semestre de 2019. No período, foram perdidos 2.544 km² de floresta. 
A extinção da Secretaria de Mudança Climática no Ministério do Meio Ambiente em janeiro de 2019, é apontada 
pelo Inesc como a "expressão do desmonte" promovido pela gestão do ministro Ricardo Salles em relação à 
coordenação política de combate ao desmatamento. 
O estudo aponta que, a partir do governo de Jair Bolsonaro (sem partido), o problema do desmatamento 
assumiu "proporções e complexidade superlativas", avançando rapidamente sobre áreas protegidas e as 
chamadas áreas não destinadas. 
"Processo este fortemente associado ao aumento da grilagem e da pressão legal e ilegal para ocupação privada 
de terras na Amazônia", aponta o relatório. 
Em que pese o crescimento do problema, dados analisados pelo Inesc demonstram quedas expressivas ao 
longo dos anos para programas e ações que "são o coração do orçamento público orientado ao combate ao 
desmatamento, além da inviabilidade da execução desta política sob a vigência do Teto dos Gastos". 



Em meio à pandemia, Ministério da Saúde perde 3,2 mil servidores públicos 
Planejar compras, organizar a estratégia sanitária, negociar contratos para aquisição de testes e vacinas contra 
a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus: essas são algumas das atividades que se tornaram 
primordiais ao Ministério da Saúde em meio à pandemia. 
A pasta, contudo, perdeu 3.282 servidores até agosto de 2020. É o órgão da administração pública federal que 
mais registrou aposentadorias. Para se ter dimensão, somente o Ministério da Saúde representa 30,4% do total 
de vacâncias e lidera o ranking no serviço público. 
Ao todo, 10.789 servidores se aposentaram este ano. Atrás do Ministério da Saúde, estão as pastas da 
Economia, com 3.008 afastamentos (27,8% do total), e da Educação, com 2.341 (21,7%).  
A maior perda foi na estrutura direta do próprio Ministério da Saúde. Somente ela teve 3.015 baixas — 91,8% 
do total. A estatística faz parte de um levantamento com base em dados compilados pelo Painel Estatístico de 
Pessoal, plataforma alimentada pelo Ministério da Economia. 
Órgãos ligados à pasta também tiveram servidores deixando seus quadros, sendo o maior destaque a Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa). A autarquia teve 161 aposentadorias. 
O ranking é composto ainda por órgãos de trabalham diretamente com o enfrentamento da pandemia. A 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por exemplo, trabalha no desenvolvimento e na produção da vacina contra a 
Covid-19. Ela perdeu este ano 79 funcionários. 
Já a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que regula a entrada de medicamentos e vacinas no 
país, assistiu a 26 servidores deixarem o órgão. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) registrou uma 
aposentadoria. 
 
Pelo país 
Duas regiões centralizam as baixas: Sudeste e Nordeste. Juntas, elas tiveram 2.630 aposentadorias — 80% do 
total. Norte e Centro-oeste tiveram 573 afastamentos (17,5%). A região Sul foi a que menos perdeu servidores 
federais da saúde: 79. Isso representa apenas 2,4% do total. 
 
“Alertas” 
Segundo a Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal (Condsef), alertas sobre o avanço dessa 
situação já vinham ocorrendo há quatro anos. 
“A força de trabalho está ficando envelhecida e não está sendo reposta. Isso há três, quatro anos. Mas, desde 
o ano passado, a situação tem se agravado”, explica o secretário-geral da Condsef, Sérgio Ronaldo da Silva, ao 
dizer que a pandemia deixou a situação ainda mais crítica. 
Com a suspensão dos concursos públicos e com os debates da reforma administrativa, a reposição de 
servidores deve ficar ainda mais restrita. “A tendência é piorar, sobretudo durante a pandemia, que trouxe 
problemas graves”. 
 

Atuais servidores públicos também estão na mira da reforma administrativa 

 
O discurso do governo federal é de que a reforma administrativa (PEC 32/2020) não afeta os atuais servidores 
públicos. Assim como foi feito na reforma da Previdência e na trabalhista, o governo Bolsonaro-Guedes 
manobra para que o povo compre gato por lebre. Entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), por peças-chaves do governo, no último dia 3 de setembro, o texto da reforma administrativa 
prejudicará de imediato os atuais servidores públicos caso seja aprovada como está. 
Reajuste salarial, promoção, avaliação de desempenho e suspensão de direitos, por exemplo, são algumas das 
regras que, se aplicadas aos novos servidores, serão executadas automaticamente para os que já estão 
investidos no cargo. Até mesmo a estabilidade dos atuais servidores é atacada. Pela lei atual, a perda do cargo 



público só acontece após trânsito em julgado. Com a reforma administrativa, uma simples decisão judicial 
colegiada pode destituir os servidores atuais. 
“Só há três hipóteses que não alcançam os servidores atuais: salário de ingresso, que não vai rebaixar; a 
modalidade de contratação, pois quem já está contratado não será afetado; e o outro é o fim da estabilidade, 
ainda assim fica uma estabilidade mitigada. Todas os demais, alcança (os atuais servidores). Por exemplo: você 
não pode dar reajuste salarial só para os servidores antigos. Tem que dar para todos ou para ninguém”, explica 
o diretor do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) Antônio Augusto de Queiroz. 
Em artigo publicado no Blog do Servidor, o advogado especialista na defesa do servidor público Jean P. 
Ruzzarin lembra que “os servidores em atividade não possuem mais exclusividade na ocupação de funções 
comissionadas tampouco reserva em cargos em comissão”. “Além disso, os que atualmente ocupam tais postos 
serão exonerados em breve, na medida em que forem institucionalizados os novos cargos de liderança e 
assessoramento. Mais do que isso, a proposta escancara a violação ao princípio da supremacia do interesse 
público primário ao assumir que comissionados podem ser destituídos por motivação político-partidária, ainda 
que sejam servidores concursados”, comenta. 
Já as advogadas Camilla Louise Cândido e Jéssica Carneiro Rodrigues avaliam que a reforma administrativa 
está “inserida no contexto reformista de austeridade”, idealizada, assim como a trabalhista, a previdenciária e a 
emenda do teto de gastos, “para agradar o andar de cima e tirar direitos do andar de baixo”. “E a reforma 
tributária, que poderia corrigir enormes distorções do sistema tributário brasileiro, vai ficando para trás”. 
Embora o perfil assustador, o clima conjuntural no Congresso Nacional é favorável à reforma administrativa. O 
tema, que prejudica não só atuais e futuros servidores, como a sociedade em geral, tem até uma frente 
parlamentar que luta por sua aprovação, além do alinhamento com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), e do Senado, David Alcolumbre (DEM-AP), que se movimentam para acelerar a tramitação da 
proposta. 
A estratégia covarde de maquiar a reforma administrativa para que ela seja aceita, principalmente pelos novos 
servidores, tem objetivo certeiro: desmobilizar o conjunto do funcionalismo público. 
O servidor que está exercendo suas atividades, com sua estabilidade, acha que não será atingido e, com isso, 
as chances dele se envolver em qualquer campanha ou movimento contrário à reforma administrativa são 
muito baixas. O mesmo acontece com aqueles que estão próximos de se aposentar. Mas é preciso reforçar que 
ninguém, nenhum servidor, está imune a mais este ataque. 
É urgente um esforço conjunto para mostrar para a população os efeitos perversos da reforma administrativa 
de Bolsonaro e, na mesma medida, pressionar os parlamentares a rejeitarem a proposta. “Estamos em um 
momento de deliberações remotas tanto na Câmara como no Senado. Corre o risco dessa proposta, que 
desmonta todo o serviço público e mercantiliza direitos, ser aprovada sem um amplo debate social, com 
chances até mesmo de sair do Congresso pior do que entrou, levando em consideração o perfil da maioria dos 
parlamentares. 
A PEC da reforma administrativa está sendo no Congresso Nacional. Lutar contra a reforma administrativa e por 
melhores serviços públicos para a população é tarefa de todos nós! 
#NãoàReformaAdministrativa 
#EuDefendooServiçoPúblico 
 

CALENDÁRIO VIRTUAL DE ATIVIDADES 
➢ 03/10 - Encontro Nacional dos Servidores da Ciência e Tecnologia (C&T); 
➢ 07/10 – Reunião entre a Comissão Nacional dos Empregados e a Comissão Patronal da Conab para 

discutir o ACT 2019/2020. 
 
 
 


