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quinta-feira, 15 de dezembro de 2011 

Deputado enquadra xiita do Ministério 
Público após alerta do blog do Código 
Florestal  

Após o alerta feito aqui no blog de que o sub-procurador Geral da República, 
Mario José Gisi, foi pedir ajuda à ONG internacional Greenpeace para tolher as 
ações democráticas do parlamento brasileiro, o Deputado Bernardo Santana, do 
PR de Minas Gerais, subiu à tribuna da Câmara e enquadrou o emepéio xiita 
(Releia o post). 

 
“Temos permitido desrespeito tal que, ao longo da discussão do novo Código 
Florestal, o Ministério Público Federal, na pessoa do subprocurador-geral Mário 
José Gisi, advertiu o Poder Legislativo numa entrevista dada ao site do 
Greenpeace, ameaçando intervir no Poder Legislativo caso a decisão sobre o 
Código Florestal não agrade àquele órgão”, lembrou Bernardo Santana. 
 
O deputado Bernardo Santana ressaltou que o Ministério Público é uma 
instituição importante de auxílio ao Poder Judiciário, mas alegou que o órgão 
não pode ameaçar a Câmara Federal. Santana alertou que diversos abusos 
estão ocorrendo por parte de alguns membros do Ministério Público. “É uma 
importante instituição, que precisa ser preservada. E temos que combater, 
porque tirando esses frutos ruins a árvore volta a ser boa”, afirmou. 
 
Veja matéria completa no site do Deputado Bernardo Santana: Deputado 
Bernardo Santana rechaça ameaça de Subprocurador Geral do MPF ao 
Parlamento e contra a soberania nacional 
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2 comentários:  

Luiz Prado disse...  

Parabéns a ele!!! 
Ainda me pergunto por que esse emepéiozinho de gravata listrada e 
sapato de cromo alemão ainda não foi enquadrado pelo conselho do 
ministério público.  

15 de dezembro de 2011 19:22  

Ana disse...  

Parabéns ao Deputado Bernardo Santana.Disse tudo de maneira 
firme e categórica.Passei a admirá-lo.  

16 de dezembro de 2011 23:31  

Início Postagem 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... 

Código Florestal para ler no feriado: Revista Em Discussão 
Caros, vajam a participação das opiniões deste blogger na Revista 
Em Discussão do Senado Federal. A revista trás um ampla 
cobertura do tema ... 

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... 

Deputado brasileiro propõe Código Florestal Internacional 
Ministra do ½ Ambiente, Izabella Teixeira, e o Deputado Federal , 
Lira Maia, trocando uma ideia sobre o Código Florestal na Câmara 
dos Dep... 

Não foi tão ruim assim: Entenda como as ONGs mantiveram o 
controle sobre a reforma do Código Florestal 
Vejam a foto abaixo divulgada hoje no twitter. Nela estão Wigold 
Bertoldo Schaffer, ambientalista do governo e um dos donos da 

ONG Grupo Pau... 

A carranca do Código Florestal no depoimento de lavrador 
amazônida 
O lavrador Aotair Molina Abramoski, 48 anos, relata que nem 
mesmo a venda dos 150 hectares que possui na área de Nova 

União, distrito de Cot... 

Deputado enquadra xiita do Ministério Público após alerta do blog do Código 

 

 

 

 

Postagens populares 

 

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  
Vaza, Haddad! 9 entre 10 alunos que vão para o 
ensino médio não sabem fazer contas com 
centavos. - Nove em cada dez alunos de escolas 
públicas brasileiras do 9º ano (antiga 8ª série) 
não sabem, por exemplo, fazer contas com 
centavos. Essa é uma das concl... 
2 horas atrás  

Reinaldo Azevedo - Blog  
- Caras e caros, chegou a hora de descansar um 
pouco. Trabalharei normalmente até a 
madrugada desta quinta. Aí Tio Rei tira uns dias 
de folga. Voltarei ao as... 
3 horas atrás  

Amazônia pra quem?  
Amazônia: a lógica do comércio de carbono - O 
código florestal novo, isso mesmo, será votado 
somente no ano próximo. Isso será bom, mas a 
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Florestal 
Após o alerta feito aqui no blog de que o sub-procurador Geral da 
República, Mario José Gisi, foi pedir ajuda à ONG internacional 
Greenpeace... 

Grandes ONGs internacionais iniciam campanha no exterior contra reforma do 
Código Flroestal brasileiro 
O portal G1 de notícias informa hoje que grandes ONGs internacionais iniciaram 
uma campanha em buscado apoio no exterior para pedir que a ch... 

Digitei no Google "As ONGs depois do Código Florestal" e olha só 
o que apareceu: 

Código Florestal: Um apelo à preservação da Agricultura 
Segue abaixo trecho do artigo Código florestal: o recuo discreto do 
campo escrito pelo jornalista Patrick Cruz para a Exame . Depois 
de 1... 

 

 

 

 

Carta aberta aos jornalistas 

 

nós brasileiros o que isso tem a ver com o 
comércio de c... 
1 dia atrás  

Luiz Prado Blog  
Ainda o Naufrágio de Durban – Em Aceleração 
Adiantada! - Primeiro, a Folha de São Paulo, 
com o seu “jornalismo ambiental” ideológico – 
que tenta fazer o mundo caber num conjunto de 
idéias - apresentou Durban um s... 
1 dia atrás  

Reflexões e viagens  
Is rationality winning? - Durban talks are a sign 
that rationality is not completely lost. One of 
the few influential people who are brave enough 
to speak out about environmentalist... 
5 dias atrás  

Blog de Guilherme Fiuza  
A vida privada de Pimentel - Dilma Rousseff 
afirmou que “o governo acha estranho que o 
ministro (Pimentel) preste satisfações ao 
Congresso da sua vida privada”. Já é um avanço. 
Pelo me... 
6 dias atrás  

Afinal, quem deve decidir nossa vida?  
A “gota d’água” para uma discussão séria sobre 
Belo Monte - No último dia 16 de novembro, foi 
postado no sítio Youtube.com um vídeo em que 
atores da Rede Globo de Televisão proclamam 
palavras de ordem contra a const... 
2 semanas atrás  

Agronegócio no Brasil e na Amazônia  
Código Florestal Brasileiro: Usar crianças com 
objetivos políticos não é uma de... - Código 
Florestal Brasileiro: Usar crianças com objetivos 
políticos não é uma de...: Amanhã bem cedo as 
grandes ONGs internacionais levarão centenas 
de cria... 
3 semanas atrás  

O homem é culpado

Você é culpado

Ambos são culpados

Ninguém é culpado

VotarVotar    Exibir resultados

Votos até o momento: 1760  
Dias restantes para votar: 8  

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

Você

Estado

VotarVotar    Exibir resultados

Votos até o momento: 401  
Dias restantes para votar: 313  

Quem deve pagar pela preservação/conservação 
florestal? 

Código Florestal  Reserva Legal  Desmatamento

Notícias recentes sobre: 
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