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Comunicado à População Goiana 
MMA/Ibama/ICMBio: Servidores vão parar a partir do dia 9 de abril 

 
 

Conforme decidido pelos servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em sua última Plenária Nacional realizada em Brasília – 
da qual participaram também servidores de Goiás – o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço 
Público Federal em Goiás (Sintsep-GO) informa à população goiana que foi decretada 
Paralisação Geral do setor (MMA/Ibama/ICMBio) ainda na primeira quinzena do mês de abril. 

 A decisão, executada em nível nacional, deverá ter início efetivo a partir do dia 9 de 
abril 2010. Em Goiás, a decisão foi referendada de forma praticamente unânime em 
Assembléia Geral dos(as) servidores(as) do Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ibama e 
Instituto Chico Mendes (ICMBio), ocorrida na sede da superintendência do Ibama neste estado 
(Rua 229, nº 95 – Setor Universitário) em 05 de abril último, no período da manhã, com 
primeira convocação iniciada às 9h15, e segunda convocação às 10h15. 

 Tanto em Goiás quanto no restante do país, os(as) servidores(as) reivindicam duas 
questões: a reestruturação da carreira de especialista de meio ambiente e a retirada do 
projeto de lei complementar (PLP) 549/09, que congela os investimentos no setor público 
brasileiro por quase duas décadas. 

 É importante dizer que os servidores, de maneira alguma, pretendem penalizar a 
população. Pelo contrário, a mobilização ocorre justamente por dois fatores primordiais: maior 
valorização dos(as) trabalhadores(as) permitindo, conseqüentemente, melhores serviços 
prestados e retirada do projeto de lei complementar 549/09, que – caso seja aprovado – irá 
lesar toda a sociedade brasileira, causando o sucateamento do setor público do país, abrindo 
caminho para o aprofundamento das reformas neoliberais que levam, irremediavelmente, à 
perda de direitos, aumento da exploração e ao empobrecimento da população. 

 Trabalhador(a) brasileiro(a), nossa luta é a sua luta. Não podemos permitir que o 
governo Lula – após tantos avanços – venha a retroagir de forma tão dura e tão penosa para 
todos(as) nós. Exigimos o fim da sanha privatista, a construção e a manutenção de um Brasil 
que seja patrimônio dos(as) brasileiros(as), e que esteja verdadeiramente a serviço dos(as) 
brasileiros(as). 
 
 

Goiânia, 05 de abril de 2010 
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Presidente do Sintsep-GO 


