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O que o mundo anda dizendo sobre as
mudanças no Código Florestal

O Estadão trás hoje um resumo da cobertura jornalística internacional sobre a

aprovação do Relatório Rebelo que altera o Código Florestal nacional. Veja

abaixo um resumo e reparem a curiosidade da preocupação do mundo

desenvolvido:

O jornal espanhol "El País" publicou uma reportagem sobre o assunto com o

título "Brasil outorga a impunidade aos desmatadores da Amazônia".

Na Inglaterra, o "The Independent" trouxe a manchete: "Corte e queima:

Brasil rasga a lei que protege as suas florestas". O periódico inglês trás uma

fotomontagem com infográficos, indicando que "a Amazônia segue

ameaçada". A reportagem cita o renomado ambientalista norte americano,

Philip Mustache Fearnside.

O tema também mereceu espaço no jornal britânico "Financial Times" que

ressaltou que a "legislação ambiental alimenta temores pela Amazônia". "Sob

o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, as autoridades

conseguiram reduzir o ritmo de destruição da Amazônia através do

monitoramento via satélite", escreve o jornal.

Reparem que, embora o Código Florestal regule as propriedades privadas no

Brasil todo, os gringos estão preocupados apenas com a Amazônia. Eles não

estão preocupados com os pequenos agricultores brasileiros inviabilizados

pela lei vigente; eles não estão preocupados com a criminalização da

agricultura nacional; com os custos e conseqüências da aplicação da lei. Eles

estão preocupados com o jardim deles, a Amazônia.

Eles estão certos. Por que diabos eles se preocupariam com nossos

agricultores ou com nossa agricultura? O que eles ganham com uma

agricultura brasileira forte? Eles têm mais é que se preocupar e exigir que o

Brasil jardine direitinho seu quintal, a Amazônia, que na cabeça deles é uma

floresta idílica maravilhosa sem ninguém vivendo nela. Quem tem que se

preocupar com a agricultura nacional somos nós, a presidente Dilma, o

deputado Aldo Rebelo, eu e você.
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Reações:

16 comentários:

Tiago disse...

Concordo com suas palavras. Acredito se fossem tão preocupados

com florestas do mundo como parecem ser, teriam cobertura vegetal

maior nos seus próprios países. O problema é que a Amazônia virou

um marketing desgraçado. Todo mundo acha que pode dar opinião

sobre como devem funcionar as coisas lá e que dane-se o modo de

vida de quem vive lá. Mas no Brasil também é assim. A Amazônia

tem que ficar intocável, manejo é besteira, mas nas outras regiões

pode plantar cana até onde não der mais.

26 de maio de 2011 10:52

Antonio Carlos Furtado disse...

O problema não está nem aqui, nem ali! Assim como a floresta

amazônica também não está só no Brasil. E não me refiro ao fato de

ela também existir em outros países aqui da américa do sul, pois sua

territorialidade não é apenas extensiva ao nosso país! A nossa Carta

Magna diz que "Todos os habitantes do país devem ter o meio-

ambiente sadio e ecologicamente equilibrado" Arts. 215, 216 e 225",

mas na verdade, o correto seria "todos os habitantes do planeta" pois

esse mesmo "meio-ambiente ecologicamente equilibrado" não está

circunscrito apenas ao nosso território! A preocupação deles é sim

legítima, assim como a nossa também deveria ser.

26 de maio de 2011 18:29

Ciro Siqueira disse...

O problema esta nos custos da manutenção de um meio ambiente

equilibrado, Antônio.

Você tem completa razão quando diz que todos temos que ter esse

tal meio ambiente conservado. O problema não está aí.

Ocorre que os custos são mal divididos. Quem vive em SP ou em NY

quer, exige e luta pela preservação da Amazônia, mas quem se fode

para preservá-la são os amazônidas. Ninguém se preocupa com o

bem estar ou com as oportunidades do povo que vive aqui. Esse é o

problema.

Não advogo a destruição da Amazônia. Mas afirmarei até o dia da

minha morte que prejudicar o povo da Amazônia em nome da

preservação ambiental dela não é ambientalismo, é canalhice,

fascismo moral, filhadaputisse pintada de verde.

26 de maio de 2011 18:37

Preservação Sustentável disse...

Caro Antonio Carlos Furtado,

Concordamos totalmente que "Todos os habitantes do planeta

devem ter o meio-ambiente sadio e ecologicamente equilibrado" e

que todos devemos nos preocupar com isto.

Mas gostaria que você respondesse algumas questões essenciais:

1) quem causa o meio ambiente não sadio e não ecologicamente

equilibrado?

2) quem deveria pagar para que o meio ambiente seja sadio e

ecologicamente equilibrado?

3) como vamos conseguir o meio-ambiente sadio e ecologicamente

equilibrado?

4) você acha que a nossa atual Legislação Ambiental é justa,

sustentável, racional, fundamentada e será eficiente para conseguir o

meio-ambiente sadio e ecologicamente equilibrado?

Sds,

Vinícius Nardi

Geoprocessamento. Trabalhei com
intensificação de pecuária e reflorestamento na
Amazônia.
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Entenda o que muda com o novo Código Florestal

Caros, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o
Relatório Rebelo instituindo um novo Código Florestal
brazuca. O texto legaliza o uso de...

Entenda o Código Florestal

Caros, após a aprovação do Relatório Rebelo na
Comissão Especial do Código Florestal, nosso blogg
tem recebido muitos acessos novos. A julga...

Íntegra do relatório de Aldo Rebelo

Leia a íntegra do parecer do relator da Comissão
Especial, Deputado Aldo Rebelo. Além do projeto de
lei, Rebelo produziu um documento amplo ...

Vai fazer o ENEM? Entenda em 20
minutos porque as mudanças no Código
Florestal são necessárias.

Veja na cartilha abaixo o Código
Florestal brasileiro está sendo alterado. A lei vigente
tenta proteger nossos recursos florestais, mas caus...

Carta aberta aos produtores, presidentes de Sindicatos
Rurais, de Federações Estaduais e da Confederação
Nacional

Este ano de 2011 será decisivo para o futuro da
produção rural brasileira. Nos próximos meses haverá
uma movimentação intensa em Brasília em...

Comentários sobre a posição das Academias de Ciência
acerca do Código Florestal

Caros, nesse domingão, depois de ir ao cinema ver
Bravura Indômita, decidi estudar o Sumário Executivo
que as academias de ciência permitira...

As mais lidas do blog

Esses são dos meus:

Coturno Noturno
Transferência de pepino tipicamente tucana. -

*"Estou muito à vontade com essa questão

porque nem eu como governador fiz a licitação

nem assinei o contrato, eu peguei já andando.
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v.nardi@ig.com.br

27 de maio de 2011 09:04

Preservação Sustentável disse...

Caro Antonio Carlos Furtado,

Mais um detalhe

Você diz “a preocupação deles é sim legítima”

Se eles preservassem suas próprias áreas, então seria legítima sim,

mas como eles consomem irresponsavelmente e não Preservam

então é apenas hipocrisia e disfarce para os interesses reais que são

financeiros e estratégicos de brecarem nossa produção de alimentos

e também de usufruírem sem pagar pelos Serviços Ambientais

prestados pelas nossas áreas preservadas.

Para eles é o melhor dos mundos... e não tem nada de legítimo nisto.

Vinicius Nardi

27 de maio de 2011 10:07

Walisson Lucas disse...

Mais uma vez ... e até quando?

até parece que você é tão nacionalista assim, duvido eu que você

também não seja um latifundiário escroto e ganancioso, que se Dani

concerteza o que os "gringos" pensem de nos em relação as leis da

Amazônia ok... Mais na hora de fazer graças, apresentar números

invés de qualidade na educação e na segurança publica ai sim,

vamos nos igualar a eles, pesem, já estamos vivendo as

conseqüências das mudanças climáticas, e cabe a vocês aprovarem

leis que protegem nossas florestas e não que as derrubem pra

criarem gados em seus quintais já tem espaço de mais pra

agricultura e agropecuária no Brasil, o que falta é reforma agrária e

redividir as terras pra pessoas certas que queiram produzi não só

essa maldita soja mais também o arroz e feijão que vira e mexe o

preço vai as alturas por baixa produção e esse sim faz falta na mesa

dos brasileiros. Afinal que si dani! né !¿ o que vocês querem é deixar

sua grandes terras (latifundiários) intactas para as festinhas

particulares e quem quiser terras pra produzir que derrube aquela

mata ali do lado...

27 de maio de 2011 15:59

Ciro Siqueira disse...

Eu devo ter jogado pedra na cruz.

27 de maio de 2011 16:01

Rodolfo Cerveira disse...

Não vejo porque se preocupar com as "preocupações" dos

alienígenas sobre a Amazônia. Nossa missão é discutir um código

aceitável e corrigir os erros cometidos no passado, sem incriminar

ninguem, muito menos os legítimos prudutores rurais.

27 de maio de 2011 21:15

Luiz Henrique disse...

Realmente precisamos melhorar o setor educacional de nosso país,

pessoas mal informadas como este tal de Lucas não podem existir.

28 de maio de 2011 13:48

Vilela disse...

Boa Luiz Henrique.

Parei de postar por causa da semana de vestibular, mas é sempre

Sérgio Avelleda nem fu...

22 minutos atrás

Reinaldo Azevedo - Blog
Alunos da Unirio, da USP e de todo o Brasil,

vejam como os esquerdistas de butique

seqüestram o seu futuro, mas têm o deles

garantido. Espalhem este post! - Alunos da

Unirio, da USP e de todo o Brasil, leiam este

post. Se acharem que ele diz a verdade,

espalhem! E votem na liberdade! Desde que eu

participei do ...

2 horas atrás

Reflexões e viagens
Globais - Caraca maluco, os globais fizeram um

vídeo super legal sobre democracia, bonito de

se ver. Dá uma olhada. Engraçado, vc também

notou que só um cara t...

1 dia atrás

Blog de G uilherme Fiuza
A insustentável leveza de Lupi - Um empresário

e dono de ONG ajuda o ministro do Trabalho a

levantar voo, e lá vem a imprensa burguesa

chatear o governo popular. Que mal pode haver

numa si...

4 dias atrás

Luiz Prado Blog
Parque Nacional da Floresta da Tijuca –

Imagens, Notícias, Avanços e Recuos - Conta a

lenda – ou as más línguas – que certa vez

uma “autoridade” de área ambiental do Rio de

Janeiro teria levado o ministro alemão do meio

ambiente para...

1 semana atrás

Afinal, quem deve decidir nossa vida?
Tô tentando... - Já tem uns dias que tô

tentando atualizar as postagens do blog... Só

que todo dia que eu chego em casa e ligo a TV

nos noticiários mais tenho certeza que o...

1 semana atrás

Agronegócio no Brasil e na Amazônia
A importância da cadeia produtiva da soja para

a geração de empregos formais: Rio Grande do

Sul – 2010 - Thaís Paixão CRUZ; Nilson Luiz

COSTA; Marcos Antônio Souza dos SANTOS;

Carlos André Corrêa de MATTOS. Artigo

completo foi publicado nos anais do 9º

Seminár...

3 semanas atrás

Amazônia pra quem?
Amazônia: Governador do Pará demite

secretário de segurança após denúncia de

estupro no sistema carcerário - Agência Brasil

publicou: *Local:* Brasília - DF *Fonte:* Agência

Brasil - EBC *Link:*

http://www.agenciabrasil.gov.br/ *Carolina

Pimentel* O gove...

1 mês atrás

Um homem desmatou 5 ha de floresta e plantou capim
onde criou 4 vacas. As 4 vacas deram 4 crias, 2 bezerras
e 2 bezerros. Os 2 bezerros viraram 2 bois. Os 2 bois
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bom saber que tem mais alguém com bom-senso comentando neste

blog.

Meu papagaio ta rindo até agora da falta de informação, mais um

pouco ele chora.

4 de junho de 2011 13:34

Antonio Carlos Furtado disse...

Infelizmente meio ambiente não tem "meio"! Ou se preserva ou se

devasta! É um tremendo sofisma achar que ambientalistas só gostam

de ricos! Mais ainda: que são irresponsáveis por colocar o "peso" e

o "preço" da preservação nas costas dos ruralistas! Há sim os

conscienciosos que se anteciparam à "onda sustentável" tão em

voga atualmente, mas também há, nos centros urbanos, um número

incontável favelas que não estão em encostas e de condomínios de

luxo construídos em topo de "ex-morros", dantes especialmente

protegidos, porque infelizmente já foram escavados. Construtoras

que não estão nem aí para a legislação ambiental, cada vez mais

passam o trator sobre a lei, sobre a justiça e sobre e as florestas

urbanas. Vivem ansiosas à espreita esperando pelo "brinde" da

anistia! Quanto aos ruralistas, é inconcebível que num país com uma

área de mais de oito milhões e meio de quilômetros

quadrados,produtores rurais sintam-se deserdados da sorte e da

sociedade e "expulsos" de suas próprias terras! O alarmante é

vivenciar que muitos órgãos públicos estão sucateados e cheios de

fiscais que não atuam nem quando deveriam; que há processos

licenciatórios com páginas arrancadas e/ou com pareceres

equivocados contemplando quem desmatou e punindo quem

preservou; que há análises subjetivas da lei se contrapondo de forma

absurda à ordem e ao bem-estar público, em detrimento de

interesses particulares, e que também há queima de arquivos com

informações de danos notadamente comprovados! Por último, junte-

se a isso: justiça lenta e burocrática, inércia do MP e outras coisas

mais... A lei que está aí é correta e existe para ser cumprida! Além

disso, nossa própria Constituição mesmo nos mostra que o direito de

propriedade não é absoluto no país, especialmente quando envolve

questões como meio-ambiente ou reforma-agrária. A gestão pública

é que não funciona! Façamos um exame de consciência e

coloquemo-nos, de forma sincera, diante de uma franca autocrítica:

somos um povo simplesmente incapaz de obedecer leis,

especialmente leis rígidas que não foram feitas para nós!

29 de outubro de 2011 16:53

Ciro Siqueira disse...

Discordo. O conceito de conservação está aí para mostrar que não

se pode dividir a questão em preservar ou devastar.

Não acho que somos um país feito de gente que não cumpre lei.

Somos um país habitual a fazer leis sem critério, sem ponderar as

consequências da sua aplicação.

29 de outubro de 2011 17:07

Antonio Carlos Furtado disse...

Verdade? Está convencido de que somos um país que cumpre a lei?

Defina-se então conceitos como: "conservação, preservação,

compensação, reparação,restauração, tombamento, etc..." (acredite:

definir isso é a coisa mais complexa que existe - até mesmo para

outros países!) Sei o que estou dizendo, porque que lido com uma

causa há 14 anos sobre um bem de valor paisagístico,arquitetônico e

cultural, construído em 1934 por imigrantes ingleses numa área

urbana que teve seu imenso jardim de 6000 m2 em topo de colina -

uma APA (jardim preservado por decreto Estadual desde 1989),

totalmente devastado para construção de prédios de apartamentos

no entorno! Para impedir os danos ambientais e arquitetônicos

pedimos o tombamento que foi "aceito" anos depois pelos conselhos

O homem é culpado

Você é culpado

Ambos são culpados

Ninguém é culpado

Vote Show results

Votes so far: 1481
Days left to vote: 39

viraram 4 filés. Você comeu os 4 filés em um churrasco.
Quem é o culpado pelo desmatamento?

Você

Estado

Vote Show results

Votes so far: 187
Days left to vote: 344

Quem deve pagar pela preservação/conservação
florestal?

Código Florestal Reserva Legal Desmatamento Forest
Code
Código Florestal trará retrocesso
Suinocultura Industrial - Nov 18, 2011
A previsão pessimista do ex-ministro do Meio
Ambiente e da Fazenda do governo Itamar Franco está
relacionada ao projeto do novo Código Florestal, na
reta final de tramitação no Senado. "Agora vai ser um
exercício de contenção de danos, de verificar ...
Related Articles »
clipped from Google - 11/2011

Geraldo Hasse
Século - Nov 19, 2011
Engenheiro com doutorado em economia, ele acaba de
sugerir que, antes de ser aprovado no Congresso, o
projeto de reforma do Código Florestal seja discutido
na Rio+20, a megaconferência ambiental global
marcada para junho de 2012 no Rio de Janeiro. ...
Related Articles »
clipped from Google - 11/2011

Código Florestal será discutido com capixabas nesta
segunda-feira
Século - Nov 18, 2011
Na próxima segunda-feira (21), o Seminário Estadual
sobre o Código Florestal reunirá, na Universidade
Federal do Espírito Santo (Ufes), especialistas,
políticos, ambientalistas ea sociedade civil organizada
para um debate sobre os impactos, ...
clipped from Google - 11/2011

Código Florestal ganhou mais aspectos políticos
Circuito Mato Grosso - Nov 18, 2011
A imprensa deu maior atenção à disputa política do
que à questão ambiental durante a votação do projeto
de reforma do Código Florestal na Câmara. Essa é a
conclusão de pesquisa realizada pela organização
Andi - Comunicações e Direitos, cujos resultados ...
clipped from Google - 11/2011
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Postar um comentário

municipal e estadual, antes da construção dos prédios. Mesmo

assim, o tombamento não privilegiou nem os interesses coletivos e

nem os difusos! Hoje a área sequer foi compensada e os prédios

estão lá impedindo a visualização desse bem! De acordo com

os "técnicos" e os "entendidos" da lei, "tombar não significa impedir

construção de prédios" ou que"não se tomba uma fazenda para se

resolver o problema da reforma agrária"! Segundo eles, o

tombamento adquiriu "deslizes semânticos" sobre sua própria

interpretação (mas não sobre a interpretação que cidadãos comuns

têm para a proteção de um bem!). O mais frustrante é que o assunto

que deveria se restringir ao âmbito administrativo adquira contornos

jurídicos e destes, políticos, sobre o que se deve entender

exatamente pelos "conceitos" acima. Há (pasmem!) a promessa do

MP de ainda entrar com Ação Civil Pública sobre a tutela desse bem,

(que hoje deveria ser ação demolitória), mas sabe-se Deus quando

isso irá acontecer! Talvez, quem sabe, nem aconteça, se houver uma

mínima "brecha" que sugira (até indiretamente) qualquer "anistia"

inserida no Novo Código Florestal! A construtora ainda tem a

coragem de mostrar a impostura " de "empreendimento sustentável".

Como você pode ver, tudo isso é mesmo muito claro e realmente

cumprimos a lei!

4 de novembro de 2011 11:25

Ciro Siqueira disse...

Duro é debater com gente que só consegue raciocinar em termos

binário, sim-não, preto-branco, cumpre-não cumpre.

O mundo é mais complexo que isso, meu caro.

4 de novembro de 2011 11:27

Antonio Carlos Furtado disse...

Duro é conversar com gente que só diz que o mundo é complexo!

Com gente assim coisas como certo ou errado sempre irão depender

do ponto de vista! Fazer o quê?

7 de novembro de 2011 20:58

Ciro Siqueira disse...

O mundo é complexo e não há nada que nenhum e nós possa fazer

a respeito.

Se vc não tem condições de acompanhar essa complexidade não se

meta com ela.

Sugiro um jogo de damas.

7 de novembro de 2011 21:00

InícioPostagem mais recente Postagem mais antiga

Entenda o que muda com o novo Código Florestal

Caros, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o Relatório Rebelo
instituindo um novo Código Florestal brazuca. O texto legaliza o uso de...
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Para Aldo Rebelo, Jorge Viana foi uma
excelente es...

Relatoria do Código Florestal cai nas
mãos de Mari...

Marina articula Senadores para derrubar
o Código F...

Aviso aos navegantes

O Código Florestal e a quinta coluna, por
Aldo Reb...

Código Florestal: Marina Silva no Roda
Viva da TV ...

Vestígios do clima no Senado para a
votação do Cód...

Falta de ética na cobertura "jornalística"
do Códi...

A desumanidade moral do verdismo de
Marina Silva e...

Código Florestal: Palocci ameaçou
demitir Wagner R...

Aldo: Ambientalistas não admitem perder
o monopóli...

Houve uma época em que o Brasil tinha
orgulho dos ...

Setor rural cedeu, radicais do ½
ambiente, não. En...

Código Florestal e reforma agrária

Esclarecendo dúvidas enviadas ao blogg

Evitar desmatamento não significa vingar
os que de...

Código Florestal: Ganhamos na Câmara, e
agora?

Código Florestal no Senado

O que o mundo anda dizendo sobre as
mudanças no Có...

Nota do Deputado Aldo Rebelo

Saiba quem votou contra a aprovação do
Código Flor...

Entenda o que muda com o novo Código
Florestal

Movimento ambiental deve explicações à
sociedade

Prolegômenos III - Governo que reduzir

Arquivo do blog
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Entenda o Código Florestal

Caros, após a aprovação do Relatório Rebelo na Comissão Especial do Código
Florestal, nosso blogg tem recebido muitos acessos novos. A julga...

E agora, José?

O vídeo acima foi visto 2.128.415 vezes no youtube. Acho que as
últimas 415 vezes fui eu quem viu ontem. Ele acabou comigo.

Novo relatório do Código Florestal fica para próxima semana

Quebrou. Por falta de acordo sobre o novo texto do Senador Jorge
Viana para reforma do Código Florestal a apresentação do
relatório, que...

Próxima batalha: quinta-feira, 17 de novembro.

O relatório do senador Jorge Viana (PT-AC) sobre o projeto do
novo Código Florestal (PLC 30/2011) deve ser lido na quinta-feira
(17) na Comi...

Código Florestal no SWU dos outros é refresco

O ambientalista Mario Mantovani da ONG SOS Mata Atlântica e
Marina Silva em momento cuti cuti defendendo a preservação do
velho Código Flo...

Código Florestal: Pressão de deputados sobre o Senado funciona

90% a favor: Votação do Código Florestal na Câmara dos
Deputados Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom / ABr Ontem a
Agência Brasil noticiou ...

Sobre o adiamento da leitura do relatório do Código Florestal por
Jorge Viana

Senador Jorge Viana em foto de Fabio Rodrigues Pozzebom /
ABr "Viana não é apenas amigo de Marina Silva. Viana é Marina

Silva. O texto a...

Novo Código Florestal: plante essa ideia

A Associação Brasileira do Agronegócio da região de Ribeirão
Preto (ABAG/RP), e o Instituto ARES, vem acompanhando
atentamente as discussões...

Folha de São Paulo manda repórter reescrever manchete
mentirosa

Clique na imagem para ver a mentira do jornal Folha de São Paulo
ampliada Parece piada. No dia 3 de outubro o Ministério do Meio

Ambien...

Carta aberta aos jornalistas

Últimos posts

APPs, Aldo ...

Prolegômenos II

Prolegômenos

O Código e o desmatamento - Editorial de
hoje do E...

O que os fazendeiros dos EUA achariam
do nosso Cód...

Deputado Aldo Rebelo escreve carta
aberta à presid...

Prêmio TopBlog 2011

Código Florestal e a incoerência inerente
ao funda...

Sobre a irresponsabilidade do
fundamentalismo ambi...

O que há de desumano no
fundamentalismo ambiental ...

Entenda porque as ONGs sofismam sobre
o Código Flo...

Veja nesse vídeo o que há de desumano
no ambiental...

Código Florestal: Reserva Legal de gringo
é assim:...

Código Florestal: A difícil tarefa de
Cândido Vacc...

Código Florestal e o ministro energúmeno

Sobre desmatamento, ONGs e o Código
Florestal

Sobre impostos, ONGs e o Código
Florestal

Veja nesse vídeo porque o meio rural não
tolera ma...

Paulo Henrique Amorin entrevista Aldo
Rebelo

Atenção - Código Florestal pode ser
votação ainda ...

Trabalhadores rurais pedem mudanças no
Código Flor...

O líder que não lidera

Resumo do dia - falha no acesso a net e
vitória do...

Código Florestal: decisão fundamental
será tomada ...

Enquanto as ONGs internacionais lutam
contra a agr...

Existe ambientalista com bom senso

Código Florestal: Procurem um recorte
urbe-campo

O onguismo como nova geopolítica do
Imperialismo

Nota da CNA sobre a votação do Código
Florestal

Código Florestal: O exército improvável
de um home...

Reportagem da Revista Veja sobre o
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O real interesse do ambientalismo no
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Código Florestal: Movimento ambiental
deve explica...

Ministério da Fazenda veta abatimento de
dívida ag...

Código Florestal: O Ministério Público e a
Igreja ...

Mais uma adiamento

Aldo Rebelo dobrou o governo

Código Florestal: O grande mérito do
Relatório de ...

Miriam Leitão e a sombra da vara torta
(Resposta d...

Código Florestal: Para o governo
produção de alime...

A revolta do velho ambientalista contra o
Código F...

Código Florestal: Isto É Jornalismo?

Entenda como o Código Florestal vigente
afeta a ag...

Preocupado com o Código Florestal? Seus
pobrema ac...

Código Florestal: A Ministra que empacou

Código Florestal: Percentual de RL é um
número cab...

Deputado do PV apóia Aldo Rebelo.
Marina ameaça ex...

Código Florestal: Supremo nega liminar
requerida p...

Código Florestal: E agora, Izabella?

Quem não pode com o pote não pega na
rodilha: Gove...

Governo cogita sacrificar Aldo Rebelo

O Ministério do ½ Ambiente precisa ser
des'ONG'uis...

Votação do Código Florestal foi adiada

Lista de deputado que votaram contra o
Código Flor...

Código Florestal: Conseqüências do
terrorismo ambi...
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