
Manifesto contra nomeações de quadros políticos na gestão 

de unidades de conservação da natureza administradas pelo 

Instituto Estadual do Ambiente - INEA 
 

Nós, representantes da sociedade civil organizada abaixo-assinados, repudiamos o 
uso e o abuso de cargos em diretorias e chefias de parques, reservas biológicas, áreas de 
proteção ambiental e outras unidades de conservação da natureza (UC) sob a tutela do 
Instituto Estadual do Ambiente (INEA), como moeda de troca política, ou como forma de 
remuneração de cabos eleitorais. O troca-troca de dirigentes e de equipes leva ao 
desmonte e ao sucateamento da estrutura ambiental do estado do Rio de Janeiro. 

Tal prática, que tem se agravado de forma substancial desde o ano passado 
(flagrante no recorde de exonerações de quadros técnicos do INEA e de chefias de UC, 
além da nomeação em massa de pessoas sem qualquer qualificação ou experiência em 
conservação da natureza) tem trazido sérios prejuízos para a administração, proteção e 
manutenção do patrimônio socioambiental do Estado, elevando os índices de 
desmatamento e de queimadas. 

Como se não bastassem estas formas de degradação ambiental, há também uma 
descontinuidade de projetos e de ações de proteção das UC, além de negligência 
institucional para com seus servidores – especialmente os guardas-parque, que estão 
sem receber salários e permanecem reféns de uma situação de precariedade trabalhista 
que os deixa vulnerabilizados e afeta, negativamente, suas funções. 

É imperativo, pois, que esta verdadeira farra promovida com o uso da máquina 
pública para fins individualistas, eleitoreiros e inclusive ilegais, seja imediatamente 
cessada, corrigida e impedida de se perpetuar. 

Desta forma, reivindicamos do Governador do Estado do Rio de Janeiro, o Sr. 
Wilson Witzel, assim como do Secretário Estadual do Ambiente, o Sr. Altineu Cortes, e do 
Presidente do INEA, o Sr. Carlos Henrique Netto Vaz, que sejam tomadas as seguintes 
providências: 

1. Revisão de todas as nomeações para o cargo de chefes de unidade de conservação da 
natureza e para cargos de chefia na Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas – 
DIBAPE, nos últimos 24 meses; 

2. Imediata exoneração daqueles servidores que não comprovem possuir as qualificações 
profissionais e experienciais, na área ambiental, exigidas para tais cargos (por exemplo: 
ser servidor concursado do INEA, ter formação superior e ou especialização em carreira 
diretamente ligada ao meio ambiente; ter experiência profissional, ou social, comprovada 
em conservação e defesa do meio ambiente, entre outras); 

3. Substituição desses servidores não qualificados, por gestores técnicos com formação 
profissional ligada à área ambiental e experiência comprovada na defesa do patrimônio 
ambiental e público, preferencialmente concursados; 



4. Adoção de efetiva transparência na escolha desses gestores perante a sociedade; 

5. Elaboração e implementação, pelo INEA, de protocolos administrativos pétreos (ou 
seja, que não possam ser alterados em mudanças de gestão, de governo ou de rumos 
políticos), que garantam a observância das qualificações profissionais e experienciais na 
área ambiental exigidas para as nomeações de cargos em diretorias e chefias de 
parques, reservas biológicas, áreas de proteção ambiental e outras unidades de 
conservação da natureza sob a tutela do INEA, elencadas no item 2 deste documento. 

 

Niterói, 26 de junho de 2020. 

Subscrevem este manifesto: 

- Abilio Valério Tozini – Membro titular do Conselho Municipal de Meio Ambiente do Rio 
de Janeiro. 

- Alba Simon – Bióloga DSc., membro do Conselho Consultivo da RESEX Itaipu; membro 
do Coletivo Lagoa Para Sempre. 

- Alessandra Costa Magalhães – Geógrafa, MSc. Geografia e Meio Ambiente/PUC-Rio, 
Diretora Adjunta do C.E. José Martins da Costa e membro do Conselho Consultivo da 
APA Macaé de Cima. 

- Alexandre Braga – CCRON. 

- Alexandre Nascimento – Ateliê Aberto, Lagoa Para Sempre (LPS). 

- Ana Rita Ouverney Figueira – Presidente DA AMASPS; conselheira da APA Macaé  de 
Cima e conselheira de Saúde do Município de Nova Friburgo. 

- Aurélio Santos de Oliveira – Engenheiro Eletrônico. 

- Bernardo Furrer – Médico, membro do Conselho Consultivo da APA de Macaé de 
Cima, proprietário da RPPN Reserva Ecológica do Rio Bonito de Lumiar. 

- Beto Mesquita – Engenheiro Florestal DSc., BVRio e Movimento Trilha Transcarioca. 

- Carlos Pinho – Presidente da Associação Macaé de Cima e membro do Conselho da 
APA Macaé de Cima. 

- Cássio Garcez – MSc. Ciência Ambiental e membro do Conselho Consultivo do Parque 
Estadual da Serra da Tiririca, coordenador do Ecoando - Ecologia & Caminhadas. 

- Catia F. Barbosa – Professora UFF – LPS. 

- Celso Junius Ferreira Santos – Engenheiro Florestal, MSc. 

- Cristiane Passos de Mattos – Membro do CONAPAMC, docente do CEFET-RJ. 

- Davi Rodrigues – Msc. Tecnologia para Desenvolvimento Social/ pesquisador 
voluntário PAPESCA-UFRJ. 



- Eremita Medeiros dos Santos – Engenheira Agrônoma, Engenheira Sanitária e 
Ambiental. 

- Evandro Sathler – Advogado, DSc. 

- Fatima Maria Marins Guerreiro – Advogada, MSc. Ciências Jurídicas, conselheira da 
APA Macaé de Cima, vice-presidente da Associação de Moradores de São Pedro da 
Serra. 

- Jane Maia Castro – Médica Veterinária, membro do LPS. 

- Jorge Antônio Lourenço Pontes – DSc. Professor do PPGEAS, FFP-UERJ. 

- José Dalvio Ghirello Garcia – Engenheiro, morador da Região Oceânica de Niterói. 

- Júlio de Andrade – MSc. Geografia-KCL London University, integrante do LPS. 

- Leideane Freire da Silva – Presidente da Associação de Moradores e Amigos de 
Lumiar (AMA LUMIAR), membro do Conselho Consultivo da APA Macaé de Cima. 

- Lia Caldas – Advogada, MSc. Práticas para o Desenvolvimento Sustentável/UFRRJ, 
membro do Conselho Consultivo da APA Macaé de Cima e da Associação Casa dos 
Saberes. 

- Luiza Ottoni de Menezes Almeida – Turismóloga, membro da Diretoria da Ama Lumiar, 
conselheira da APA Macaé de Cima e do COMTUR. 

- Katia Alves Duarte Silva – Educadora Ambiental associada e fundadora da Ponto Org - 
membro do Movimento Lagoa Para Sempre - LPS e da biblioteca Engenho do Mato – 
BEM. 

- Katia Medeiros DuBois – Engenheira Química, MSc. Ciências Ambientais / LPS. 

- Kátia Vallado – Arquiteta – CCRON, membro do Conselho Consultivo do Parque 
Estadual da Serra da Tiririca. 

- Lenauro Mendonça – Empresário de turismo Terrabrasilis, membro do Conselho 
Consultivo do Parque Estadual da Serra da Tiririca. 

- Leonardo Santos – Graduando em Geografia na UFF. 

- Lourdes Marília Santos Lira – Aposentada da Prefeitura do Rio de Janeiro, Psicóloga, 
Ativista do Movimento Lagoa para Sempre e Quintal dos Pescadores. 

- Maria Angélica da Cunhalima Gomes – Presidente da Sociedade Musical Euterpe 
Lumiarense. 

- Maria do Carmo L. Lacerda - médica, membro do Ecoando - Ecologia & Caminhadas. 

- Maria Elizabeth Pereira Monteiro - psicanalista e membro do Ecoando - Ecologia & 
Caminhadas. 

- Mariza de Paula Assis – Professora FFP/UERJ, Movimento Lagoa para Sempre. 

- Patick McCarty – Estudante de graduação no Madison College/EUA e morador da 
Região Oceânica de Niterói. 



- Paulo Bidegain – Biólogo DSc., LPS. 

- Paulo César Couto – Advogado, AMORADA, membro do Conselho Consultivo do 
Parque Estadual da Serra da Tiririca. 

- Perla Nanchery – Fotógrafa, membro do LPS. 

- Rita Maia – Psicóloga, servidora aposentada Prefeitura do Rio de Janeiro, residente na 
Região Oceânica, Niterói- RJ. 

- Romulo Madeira – Engenheiro Florestal. 

- Rubens da Silva Pinho – Professor da rede estadual e municipal de ensino do Rio de 
Janeiro 

- Salvador Correa de Sá e Benevides – Engenheiro Florestal/Produtor Canal Youtube 
Salvador Sa. 

- Sandra de Araújo Quintanilha - funcionária pública do Estado do Rio de Janeiro, 
aposentada, membro do Ecoando - Ecologia & Caminhadas 

- Sônia Maria Nogueira – Músico violinista da OSN UFF, integrante do LPS. 

- Thelma Suely Pessoa Tavares – Engenheira Química. 

- Veronica Santos – Engenheira Agrônoma, LPS. 

- Victor F.G. Vieira da Cunha – Gestor Público, MSc. PPGPUR. 

- Virgínia Villas Boas Sá Rego – Socióloga D.Sc. Meio Ambiente, diretora da AMASPS, 
Conselheira da APAMC. 

 


