
 
 
 

MOÇÃO DE REPÚDIO AO EXTERMÍNIO DA POLÍTICA AMBIENTAL 
BRASILEIRA SOB O GOVERNO BOLSONARO 

 
Os delegados participantes da 3ª Plenária Intercongressual da Confederação Nacional          

dos Trabalhadores em Educação – CNTE, reunidos em Curitiba nos dias 06 e 07 de dezembro                
de 2019, repudiam as ações do governo Bolsonaro no trato com as questões ambientais que, só                
nesse seu primeiro ano de mandato, contou com uma liberação recorde de agrotóxicos (de              
janeiro a outubro desse ano, foram 467 novos químicos liberados pelo atual governo),             
questionamento sobre dados de desmatamento, o desejo explicitado de usar os recursos do             
Fundo da Amazônia para indenizar agricultores (quando esses recursos são destinados           
legalmente para ações de preservação) e ataque aos direitos e mecanismos de proteção aos              
povos originários de nossas florestas. 

O ano de 2019 começou muito mal para o meio ambiente com a tragédia de               
Brumadinho, quando a incompetência do capitão motosserra e dos órgãos fiscalizadores ficou            
escancarada, ceifando a vida de 246 pessoas! As queimadas na Amazônia tiveram um             
crescimento tão exponencial que suas fumaças chegaram à maior cidade do país, a milhares de               
quilômetros de distância, fazendo o dia virar noite em São Paulo. O vazamento de petróleo no                
alto mar brasileiro fez surgir manchas do óleo por toda a expansão de nosso litoral. Diante de                 
toda essa catástrofe ambiental, o governo sempre assumia a tática de tergiversar sobre tudo,              
acusando ONGs, navios piratas, Venezuela e até o ator Leonardo DiCaprio. 

Todo esse conjunto de irresponsabilidade e negligência do atual governo com a política             
ambiental brasileira, que historicamente se pautou sob uma concepção de responsabilidade           
compartilhada entre governo e sociedade civil, não pareceu ser suficiente. O discurso de ódio do               
governo Bolsonaro estimulou um salto nas invasões das terras indígenas. Foram 160 casos só              
nos primeiros seis meses do ano, mais do que o dobro dos períodos anteriores. Se tudo isso não                  
bastasse, o governo ainda esvaziou as funções de fóruns como o Conselho Nacional de Meio               
Ambiente, de modo a inviabilizar ou dificultar a participação da sociedade civil na formulação e               
execução da política ambiental do país. 

Por todo esse conjunto de atrocidades cometidas contra o nosso futuro, os/as educadores             
de todo o Brasil denunciam e repudiam ao Brasil e ao mundo os crimes de lesa-humanidade                
praticados por este governo que saqueia e agride a nossa Mãe-Terra! 
 
 
 
 

Brasília, 07 de dezembro de 2019 
Delegados da 3ª Plenária Intercongressual da CNTE 

 


