
23/10/2020 Ibama alega falta de verba e suspende combate a incêndios florestais | Jornal Nacional | G1

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/10/22/ibama-alega-falta-de-verba-e-suspende-combate-a-incendios-florestais.ghtml 1/10

Ibama alega falta de verba e suspende combate a incêndios
florestais
Depois de muitas críticas, o governo anunciou que vai liberar mais dinheiro. Mais de 1.300 agentes tiveram de parar
o combate ao fogo e voltar para suas bases, onde vão ficar aguardando novas ordens.

Por Jornal Nacional

22/10/2020 21h10 · Atualizado 

    

há 12 horas
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Mesmo antes do término da temporada de seca e queimadas, o Ibama alegou falta de verba e mandou suspender o

trabalho dos brigadistas do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. Depois de muitas

críticas, o governo anunciou que vai liberar mais dinheiro.

Mais de 1.300 agentes tiveram de parar o combate ao fogo e voltar para suas bases, onde vão ficar aguardando

novas ordens. Sob a condição de não serem identificados porque temem represálias, alguns disseram ao Jornal

Nacional que as operações já começaram atrasadas em 2020, e essa interrupção pode piorar muito o cenário.

“Nesse ano que a gente está tendo recorde de desmatamento, recorde de queimadas, parar atividade por falta de

recurso é gravíssimo, gravíssimo. E esses impactos dentro das superintendências vão se prolongar no tempo", conta

um brigadista"

"O negócio é a gente descobrir em cima dos 40 do segundo tempo que você não tem como custear a ação que você

está desenvolvendo.”, afirma outro brigadista.

Os fiscais contaram que a decisão acontece mesmo com o fogo ainda destruindo a floresta no sul do Amazonas,

Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul. De acordo com o Inpe, o Pantanal registrou 2.687 focos de queimadas neste

mês, o pior outubro desde 2002. Na Amazônia, a situação também não é boa. Do início de outubro até agora, mais

de 13 mil focos de queimada: um aumento de quase 70% em relação a todo o mês de 2019.

A decisão de mandar as equipes saírem da linha de frente foi tomada pelo próprio Ibama. Ofício assinado nesta

quarta (21) alega que “faltavam recursos financeiros para fechamento do mês corrente, não sendo possível

prosseguir com os pagamentos das despesas desta autarquia”.

Logo depois, o chefe do Centro Especializado Prevfogo, Ricardo Vianna Barreto, determinou o recolhimento de todas

as brigadas de incêndio florestal do Ibama para as suas respectivas bases de origem, a partir da zero hora desta

quinta (22). A informação foi divulgada pelo jornal Estado de São Paulo e confirmada pela TV Globo.

A Associação Nacional dos Servidores de Meio Ambiente reagiu à decisão do Ibama.

“A gente se pergunta o tempo todo se existe alguma intencionalidade nessa questão. Então, a nossa avaliação que

isso tudo faz parte de um processo calculado de desmonte da área ambiental”, afirma Elizabeth Uema, socióloga e

secretária executiva da ASCEMA.

O orçamento do Ibama para prevenção e controle de incêndios florestais em 2020 é de R$ 38,6 milhões. Mas, até

terça (20), o ministério não tinha gastado efetivamente nem a metade, R$ 18,9 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsskPY8pD7ShpUi2aZlH4jsNptwURpcRch34SBDkLS5Z4_FJjKAkA7A4NfRMgDHG92dUPcU35OtLmnsI2lT_efpy4LBF1QMdD4HXbIMpCS41AtZ2hKWfYCfXr-Su-whjqlRbLMh78g&sig=Cg0ArKJSzOkqws0Olbjn&urlfix=1&adurl=https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%3Fxai%3DAKAOjssW262eVfECw_LfAh1lbCAaywf02PQtJ0hxhrP6nIIukxr3DHzsf8on7hNa-ZRRIIUXbarAM_5BCT4P-7AHLKTpSTGfVGrIjg7VwJ2MBjtPwn5fIhVjkS7zhozzOTmFB_CM_i3UrDv3eo0mhgGywxNXj5KXnY-wzva9bB1cpXDPVVBzBs-mh6ZyrNUld-XnYt1H-9EFclcFhT7--s39zkyOWEMnClBoFagyzTv-XDJYfxEyjfaQIfNtkOnNbTN_pFOEQaRJE7f6axkQ_02_Y9g1%26sig%3DCg0ArKJSzPgVwlBH8LSDEAE%26urlfix%3D1%26adurl%3Dhttps://googleads.g.doubleclick.net/dbm/clk%253Fsa%253DL%2526ai%253DC3yzG99KSX_X8MJjh5OUP4rmH2Ai1yJrnX7KXoYPUDPLQ8fHPHBABINqDpz1gzfjhgPwCyAEJqQLFWcUwu_-HPqgDAaoEvQFP0D-XhdrqnkiohVPjdpGdfoW5CIgshDQSu7DUbMMvMrZ-oeYwObwlpyrp6ia0UP4VS1cOCqVJPlo1kg6MLqXpzZhy5G9DzyDw2t1F_ijT9y38SJLLSO7V7NaUyjf8fd5FPh7A7FQzkBy4wA6_jTOC6z6ucAKGmbyLonPKeI2bnt6tHGwN3Il7lGdMtpQ6JXn-hUoU-EI3Ulx1qtq2vC3DtUx7pLySAP8P4qm8ar9F_AKmmxX3WLh2GaA9P2LABNbRvfGjA-AEA5AGAaAGTYAH1P6fgAGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gH7NUbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAeW2BuoB8LaG9gHANIIBwiAYRABGB2ACgOYCwHICwGADAGwE6zg5gnYEwPYFAE%2526ae%253D1%2526num%253D1%2526cid%253DCAASEuRo01mHsmlxzR9DITDdm6uuRQ%2526sig%253DAOD64_27PtxKXwD6kdLOHQh6gfR0AcR6Mg%2526dbm_c%253DAKAmf-C4D7JYcr8OUVyAy1zrmibENGt-M4eAeqwKqRYRI5v0UQIhXZMxJrlBww_UTct-7xusvdb_EuOmKx_noQyAkBkgCLJ0vNNPR54TI-HdxbGS07w9QLeUKmzHza1rcFV_5f0XYgSf%2526dbm_d%253DAKAmf-C4RtlMbd7ho4yqR-jKT3tjx_nFg_QWqN7bixs6MRYVuvkDt8xxalLpi1wMPvL7v4MYvOL4rcqBYVPYHOe2vqmThDXytioKpCHAcHbWwmG76r2fgcMSlqcUGuoDww5IffnLt0EWcfkPSK3phyUD-U_2fRO6-jWDsDkP1c9bR9jHQNp4aMZtd9Q_i-kblll7YKkkfOc2WHsFSCgZmTMkf4kRIw2_VNT-3IwPDh213DEX_6EdSFEQve0otzdMHf_SnaDtG2uuIQf52czijHMw_Pbp7Otn7w%2526adurl%253Dhttps://apiservices.krxd.net/click_tracker/track%253Fkxconfid%253Dtqrxo2hzy%2526kxcampaignid%253D24719522%2526kxadvertiserid%253D8355869%2526kxplacementid%253D284028754%2526kxadid%253D477865320%2526kxcreativeid%253D139621234%2526kxsiteid%253D4743792%2526kxbrand%253DHeineken%2526clk%253Dhttps://www.heineken.com/br/heineken00%253Futm_campaign%253Dip_heineken00-nowyoucan-lownoalcohol%2526utm_source%253Dglobo%2526utm_medium%253Ddisplay%2526utm_content%253D_pb-globo_ob-awa_dt-cross_fs-awareness_it-display_rt-cpm_sz-970x250_at-photo_td-geographic_ts-working_heineken-00--now-you-can_cc-ast_fm-dsp_sz-970x250_cv-billboard-working


23/10/2020 Ibama alega falta de verba e suspende combate a incêndios florestais | Jornal Nacional | G1

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/10/22/ibama-alega-falta-de-verba-e-suspende-combate-a-incendios-florestais.ghtml 3/10

Em entrevista à GloboNews, o presidente do Ibama, Eduardo Bim, disse que o instituto está acumulando dívidas

porque a Secretaria do Tesouro Nacional ainda não liberou dinheiro destinado à pasta.

“O nosso problema está sendo a liberação de recursos orçamentários pela Secretaria do Tesouro. A gente tem

dívidas em aberto hoje um pouco mais de R$ 19 milhões. O controle do fluxo financeiro vem sendo enxugado há

meses pela Secretaria do Tesouro. Não é algo que seja desconhecido. É algo de planilha, de sistema”, disse Eduardo

Bim, presidente do Ibama.

O Ministério da Economia disse que não existe bloqueio de verba do Ministério do Meio Ambiente, incluídos Ibama e

ICMBio, mas não explicou por que até agora não houve a liberação financeira.

Há dois meses, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, chegou a anunciar que as operações de combate ao

desmatamento ilegal na Amazônia e às queimadas no Pantanal seriam suspensas por bloqueio de verbas. Na

época, o ministro foi desautorizado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que comanda o Conselho Nacional da

Amazônia Legal. Mourão disse que o ministro se precipitou e que a verba não seria bloqueada.

Nesta quinta, aconteceu uma situação parecida: questionado sobre a paralisação do combate ao fogo, Mourão

primeiro disse que não sabia, e depois que o dinheiro será liberado para as ações em campo.

“Já esclarecemos tudo. Já tinha esclarecido de manhã, mais cedo ali. O que acontece: aqueles recursos da Lava Jato

que foram repassados para o Ministério da Agricultura e para o Ministério do Meio Ambiente, no caso do Meio

Ambiente eles impactaram o teto de gastos do Ministério do Meio Ambiente. Lembrar que aqueles recursos foram

distribuídos para os estados. Consequentemente, o Tesouro tinha bloqueado esse recurso. Então, agora, eu já

conversei com o ministro Braga Neto, que é o nosso representante junto de execução orçamentária, e aí vamos

providenciar o desbloqueio; R$ 16 milhões já estão desbloqueados. A gente precisa desbloquear o resto agora”,

garantiu Mourão.

Raoni Rajão, especialista em gestão ambiental da UFMG, afirma que faltou competência e planejamento ao governo.

“Como não houve alinhamento com os órgãos, em particular com o Ministério da Economia, que dá disponibilidade

financeira para aquele recurso ser gasto, no final das contas faltou dinheiro para o básico. Se você não tiver, dentro

do Ministério do Meio Ambiente, pessoas competentes, pessoas que antecipam problemas, que saibam gerir a

máquina pública, que saibam gerir a questão ambiental, vamos continuar com essa bateção de cabeça”, avaliou.

Em meio a essa discussão, o presidente da República disse que vai convidar estrangeiros para mostrar que não está

acontecendo nada na Amazônia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



23/10/2020 Ibama alega falta de verba e suspende combate a incêndios florestais | Jornal Nacional | G1

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/10/22/ibama-alega-falta-de-verba-e-suspende-combate-a-incendios-florestais.ghtml 4/10

“Quando se fala na nossa Amazônia, estamos ultimando uma viagem Manaus-Boa Vista, onde convidaremos

diplomatas de outros países para mostrar, naquela curta viagem de uma hora e meia, que não verão em nossa

Floresta Amazônica nada queimando ou sequer um hectare de selva devastada”, afirmou Bolsonaro.

Só que as imagens de satélite reunidas pelo MaBbiomas mostram que há fogo e desmatamento no trecho. Segundo

os pesquisadores, são mais de 41 mil hectares de floresta derrubada no governo Bolsonaro nessa região.
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