Bolsonaristas
de
Novo
Progresso comentam decreto
que
autorizou
envio
de
Militares
para
combater
crimes ambientais na Amazônia
(Foto:Ilustrativa)- O Decreto de Garantia da Lei e da Ordem
(GLO) foi publicado nesta quinta (7) no Diário Oficial da
União. A medida engloba os estados do Pará ,Acre, Amapá,
Amazonas, Mato Grosso,Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do
Maranhão.
O presidente Jair Bolsonaro autorizou, nesta quinta-feira
(07), o envio de militares para combater incêndios e o
desmatamento na Amazônia.
A medida ocorre em meio a alertas de Ambientalistas que cobram
ação do governo na maior floresta tropical do mundo , segundo
eles esta desaparecendo mais rápido do que se previa.
Leia mais:Bolsonaro autoriza envio de tropas das Forças
Armadas para combater focos de incêndio e desmatamento na
Amazônia Legal
Depois de pressão internacional por causa dos incêndios na
região da Amazônia, o presidente Jair Bolsonaro autorizou na
tarde desta sexta-feira (23) o emprego de militares em uma
operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) para combater as
queimadas na região da floresta.

A medida pegou de surpresa os Bolsonaristas que
acreditavam na possibilidade de uma trégua ou uma
fiscalização mais branda em 2020.
O decreto prevê o uso de Forças Armadas até o dia 24 de
setembro, caso “haja requerimento dos governadores” dos nove

estados da Amazônia Legal
Apoiadores e seguidores do Presidente Jair Bolsonaro,
moradores de Novo Progresso e da região da BR 163 criticaram a
medida nas redes sociais. Escolhemos algumas leia abaixo;
*Vai perseguir quem votou nele??
*Não Acredito que seja verdade.
*O presidente esta contra nós?
*Vai prejudicar nos os garimpeiros.
*Ao contrario do prometido em campanha para chegar na
Presidência da Republica, o presidente Jair Bolsonaro vem
mudando
as ações contrariando o eleitorado.

(Facebook)
A Publicação do Decreto tem opiniões divididas entre os
Bolsonaristas de Novo Progresso e região, enquanto uns critica
o ato, outros amenizam as criticas e apontam que vão poder
garimpar em areas indígenas e de Conservação. “Foi para isto
que votamos nele,comentou o garimpeiro Alexandre no grupo de
WhatsApp do Jornal Folha do Progresso. Ainda acredito nele,
temos que acabar com o congresso e fechar o STF”, concluiu.
O Decreto publicado ontem (7),autorizou

o envio de tropas das

Forças Armadas para combater focos de incêndio e desmatamento
ilegal
na faixa de fronteira, terras indígenas, unidades
federais de conservação ambiental e outras áreas federais nos
estados, mas a atuação das tropas também poderá se estender a
áreas estaduais se houver pedido dos governos. O decreto foi
exclusivo para Amazônia Legal, que engloba os estados do
Pará, Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Roraima,
Tocantins e parte do Maranhão. Leia o decreto abaixo;
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