Garimpeiro
tem
maquinas
destruídas pelo ICMBio e
IBAMA e faz vídeo para o
Presidente Jair Bolsonaro.E
Agora Bolsonaro?
(Foto:Jornal Folha do Progresso Reprodução)- Bolsonaro
tem se
manifestado quase que diariamente desde as
primeiras notícias a respeito das queimadas que atingem
a Amazônia. Contrariando a expectativa de frear as
fiscalização ele voltou atrás e colocou o exercito para
ajudar nas operações na Amazônia.

O Presidente vem sendo alvo de críticas entre
aqueles que em específico repudiam as declarações
(mudou o discurso) do Bolsonaro em agravar a
fiscalização e destruir maquinas de garimpeiros
na Amazônia. Ele gravou um vídeo direcionado ao
Presidente.
Nesta semana os fiscais Ambientais voltaram a operar na
região, com acampamento dentro da Floresta Nacional do
Jamanxim, estão atuando no combate a garimpos ilegais,
extração de madeira e desmatamento. Maquinas estão sendo
destruídas, contrariando o discurso do Presidente da Republica
Jair Bolsonaro que desde a campanha eleitoral prometia , não
deixar destruir as maquinas aprendidas em crimes ambientais –
voltou a destruição!
Leia Também:Destruição de máquinas por fiscais do Ibama volta
acontecer na região
Em Vídeo Garimpeiro relata: “Ai Bolsonaro olha destruição ai
Bolsonaro olha a Floresta como esta ICMBio veio botou fogo –
não é para botar fogo, mais como é que faz, e Agora? Cadê o
Bolsonaro que não teria mais fogo, vamos compartilhar ai
galera , o fogo quem colocou foi os orgãos ICMBIO E IBAMA, vai
se alastrar este fogo ai na Amazônia ai a culpa cai em cima de
Garimpeiro,Madeireiro,Pecuarista”, “OLHA AI BOLSONARO DUAS
MAQUINAS QUEIMADA”. Vamos Compartilhar……
Assista ao Vídeo;

https://youtu.be/bQzOEhBsDV8
Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
(JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404
6835- (93) 98117 7649.
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