
Assédio Institucional - Meio ambiente 

 Os ataques foram feitos contra os ambientalistas, como quando Jair Bolsonaro 

afirmou que os confinaria na Amazônia se pudesse1,  e contra as instituições em defesa 

do meio ambiente, como INPE2, ICMBio3, IBAMA4, entre outras. De forma geral, o que 

tem ocorrido é um desmonte da política de proteção ao meio ambiente do país5. 

 A exoneração de servidores que atuam de forma divergente a esses propósitos tem 

sido um método constante de enfraquecimento dos órgãos. Como no caso da exoneração 

do então diretor do INPE, Ricardo Galvão, após defender divulgação dos dados sobre 

desmatamento e queimadas no país6 e da coordenadora-geral de Observação da Terra, 

após alerta de desmatamento recorde na Amazônia7 e até mesmo do coordenador de 

Economia Verde do Ministério da Economia8. Além das substituições de chefias do 

IBAMA responsáveis pela operação do órgão em diversos estados na gestão de Salles por 

militares9 e 10. 

 A partir disso, tem se tornado possível utilizar as próprias instituições que 

deveriam atuar a favor do meio ambiente para agir de acordo com os interesses do atual 

governo. Isso ocorre principalmente com o Ministério do Meio Ambiente11, incluindo 

Conama12 e IBAMA13, mas também é possível citar casos de órgãos fora do MMA, como 

o INCRA14. 
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