Bolsonaro autoriza envio de
tropas das Forças Armadas
para
combater
focos
de
incêndio e desmatamento na
Amazônia Legal
(Foto Reprodução) – Decreto de Garantia da Lei e da Ordem
(GLO) foi publicado nesta quinta (7) no Diário Oficial da
União. Região engloba Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso,
Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão.
O presidente Jair Bolsonaro autorizou, nesta quinta-feira (7),
o envio de tropas das Forças Armadas para combater focos de
incêndio e desmatamento ilegal na chamada Amazônia Legal, que
engloba os estados de Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso,
Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão.
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O decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) foi publicado no
Diário Oficial da União. As missões de GLO são realizadas
exclusivamente por ordem expressa da Presidência da República,
e ocorrem quando “há o esgotamento das forças tradicionais de
segurança pública, em graves situações de perturbação da
ordem”, segundo o Ministério da Defesa.
Diretor do Ibama exonerado
No mês passado, o diretor de Proteção Ambiental do Ibama,
Olivaldi Azevedo, foi exonerado do cargo, dois dias depois da

divulgação de uma megaoperação do órgão para tirar madeireiros
e garimpeiros ilegais de terras indígenas no sul do Pará. O
objetivo era proteger os cerca de 1,7 mil indígenas na região
do contágio pelo coronavírus. A operação foi mostrada no
Fantástico do dia 12 de abril.
Aumento no desmatamento
Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)
apontam que os alertas de desmatamento na Amazônia cresceram
29,9% em março deste ano quando comparados a março de 2019.
Neste ano, foram emitidos alertas para 326,51 km², enquanto no
ano anterior, no mesmo período, foram 251,3 km².
O Pará foi o estado com a maior área agregada a receber avisos
de desmatamento em março: foram 122 km², e corresponde a 37%
do total. Em seguida veio o Amazonas, com 73 km². O terceiro
foi Mato Grosso, com 68 km².
As queimadas também aumentaram: dados do Inpe apontaram, em
janeiro, que o número de focos de queimadas na Amazônia foi
30% maior em 2019 que em 2018. Ao todo, o bioma da Amazônia
registrou 89.176 focos de queimadas em 2019, comparados a
68.345 no ano anterior.
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