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RESUMO=

 

 

Informo. Relato análise de notícias sobre o Brasil

veiculadas nos principais veículos de comunicação

alemães.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmito resultado de levantamento dos temas

brasileiros cobertos pelos principais veículos da

mídia escrita alemã, tanto impressa quanto digital,

entre 30/4 e 6/5. O Brasil foi objeto de treze

matérias, nenhuma positiva, uma (7,69%) neutra e doze

(92,31%) negativas, conforme relação a seguir:
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PUBLICAÇÃO: MENÇÕES - POSITIVAS/NEUTRAS/NEGATIVAS

 

Bild: 0 - 0/0/0

DeutscheWelle (DW, versão em alemão): 3 - 0/1/2

Focus: 0 - 0/0/0

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ): 0 - 0/0/0

Handelsblatt (HB): 0 - 0/0/0

Spiegel, Der: 4 - 0/0/4

Stern: 0 - 0/0/0

Süddeutsche Zeitung (SZ): 1 - 0/0/1

Tagesspiegel, Der (TS): 2 - 0/0/2

Tageszeitung, Die (TAZ): 1 - 0/0/1

Welt, Die: 0 - 0/0/0

Zeit, Die: 2 - 0/0/2

 

2. Nesta semana, foram publicadas treze matérias que

citaram o Brasil, duas a mais que no período anterior.

Assuntos de meio ambiente, política interna e saúde

corresponderam a 23,08% das publicações cada, seguido

por temas de economia, com 15,38% dos textos

publicados; segurança pública e cultura, com  7,69%

cada um.

 

Meio ambiente

 

3. Os jornais Tagesspiegel (29/4) e Zeit (5/5)

analisaram o discurso do presidente brasileiro sobre

ações contra a destruição da floresta amazônica,

durante a cúpula climática digital promovida pelo

presidente Joe Biden. Ambos os jornais expressaram

falta de confiança nas promessas de Jair  Bolsonaro

("Quão pouco se pode confiar nos anúncios do

Bolsonaro" (TS 29/4); "Praticamente ninguém mais leva

o presidente brasileiro a sério internacionalmente"

(Zeit 5/5). O TS destaca que "foi o seu governo que

provocou a paralisação  do Fundo Amazônia em 2019" (TS

29/4).

 

4. O Süddeutsche Zeitung (3/5) informou sobre o

programa "Adote um Parque" do governo brasileiro.

Empresas e particulares poderiam 'adotar' um dos 132

parques da Amazônia brasileira por uma taxa de 50

reais ou 10 euros por hectare. Enquanto o presidente

do Brasil fala de um "marco", as organizações

ambientais criticam o programa como "propaganda

enganosa, publicidade barata e privatização da região

amazônica" (SZ 3/5). O texto critica o governo que, em

vez de cooperar com outras nações e promover políticas
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públicas eficazes, recorre a bancos e empresas.

Coca-Cola, Heineken, uma empresa imobiliária, um

portal de investimentos e a rede de supermercados

Carrefour já seriam patrocinadores (SZ 3/5).

 

Política interna

 

5. A Spiegel e DW (Spiegel 2/5, 5/5; DW 6/5)

reportaram sobre a CPI da COVID-19. Segunda a DW, o

principal objetivo das investigações seria

"identificar as pessoas e as autoridades responsáveis

pela `resposta amadora` à pandemia" (DW 6/5). A

Spiegel destaca declarações do ex-ministro da Saúde,

Luiz Henrique Mandetta. Ambos os artigos comentam que

a CPI poderia prejudicar a imagem de Bolsonaro antes

das eleições presidenciais de 2022" (DW 6/5).

 

Saúde

 

6. A Deutsche Welle (30/4) informa sobre os números da

pandemia no Brasil. Abril foi o mês com o maior número

de mortes por COVID-19 no Brasil. Ligeira

desaceleração na incidência de novas infecções teria,

segundo o jornal alemão, encorajado alguns políticos e

partes da população a assumirem conduta menos

rigorosa. Alguns estados federais teriam relaxado as

medidas de isolamento, ainda que as "UTIs estejam

lotadas na maior parte do país, no qual apenas 7% da

população foi vacinada com as duas doses" (DW 30/4).

 

7. Em 29/4, os jornais Zeit e Spiegel relatam sobre a

proibição de importação da vacina russa Sputnik V para

o Brasil e o anúncio de uma ação judicial do

fabricante contra a ANVISA. Ambos os artigos destacam

que alguns Estados brasileiros teriam assinado

contratos para a compra de mais de 30 milhões de doses

daquela vacina" (Spiegel 29/4).

 

Economia

 

8. O TAZ (3/5) publicou matéria sobre o acordo

Mercosul-UE. O jornal comentou que Valvis Dombrovskis,

vice-presidente executivo da Comissão Europeia para

Assuntos Econômicos, teria proposto emenda ao acordo

para deter o desmatamento, especialmente na região

Amazônica. A iniciativa teria sido alvo de críticas de

ONGs como a Misereor e o Greenpeace, que afirmam que a

proteção efetiva dos direitos humanos e das normas

ambientais só poderia ser alcançada através da
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renegociação.

 

9. A Deutsche Welle (3/5) apresenta o perfil da

estudante de negócios Nathália Rodrigues, que promove

o canal no Youtube "Nath Finanças", com objetivo de

compartilhar dicas do mercado de ações para pequenos

investidores. A matéria aponta que a ascensão da

'influenciadora' coincide com alta demanda no mercado

acionário brasileiro, por conta da queda das taxas de

juros. Nathália Rodrigues tem como público alvo as

classes de baixa renda. É enfatizado que ela, como

mulher negra, seria exceção entre os 'Youtubers'

financeiros brasileiros, o que seria motivo para

ofensas racistas e misóginas: "Quando eu cometo um

erro sou recebida com comentários abertamente racistas

e misóginos por aqueles que vêem seus preconceitos

confirmados: uma mulher não deve falar sobre finanças

- e certamente não uma mulher negra" (DW 3/5).

 

Segurança Pública

 

10. A Spiegel (5/5) relata sobre cinco homicídios em

série cometidos por um adolescente de 18 anos contra

bebês e professoras em uma creche no interior de Santa

Catarina. A Spiegel comenta que, apesar de não ser

comum este tipo de crimes, o Brasil seria um dos

países mais violentos do mundo, com 43.892 homicídios

registrados em 2020, dos quais a maior parte seriam

relacionados ao crime organizado ou à violência

policial (Spiegel 5/5).

 

Cultura

 

11. O Tagesspiegel (30/4) informa sobre suposta

crescente intimidação contra artistas e jornalistas

críticos ao governo brasileiro. A matéria cita a

investigação contra o jornalista Ricardo Noblat e o

artista Renato Aroeira, por "difamação ao presidente".

Segundo a jornalista e caricaturista Carol Ito, citada

na matéria, tais fatos denotariam a polarização da

sociedade brasileira (TS 30/4).

 

Roberto Jaguaribe, embaixador
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