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RESUMO=

 

 

Sintetiza os artigos sobre o Brasil, de autoria dos

correspondentes alemães residentes no país,

publicados ao longo do mês de maio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmito, a seguir, síntese das matérias dos

correspondentes alemães residentes no Brasil,

publicadas ao longo do último mês de maio, pelos
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principais veículos da mídia escrita local, tanto

digital quanto impressa.

 

TJERK BRÜHWILLER - FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

 

O correspondente do FAZ, Tjerk Brühwiller, publicou

três artigos em maio de 2021. Em 14/5, relatou sobre

invasões a terras dos povos Yanomami por garimpeiros e

traficantes.  A matéria destacou o suposto aumento no

número garimpeiros ilegais na região, impulsionado

pelo alto preço do ouro e, também supostamente, falta

de controle por parte das autoridades, o que estaria

resultando em danos ambientais, epidemias e conflitos

entre invasores e indígenas.

 

Em segundo artigo, em 24/5, relatou sobre o

agravamento da pobreza na América Latina e no Brasil

como resultado da pandemia. Cita pesquisas recentes

que apontam para o aumento da insegurança alimentar no

Brasil.

 

Em 31/5, publicou artigo sobre as manifestações de rua

contra o presidente Bolsonaro. Analisa também

pesquisas recentes de popularidade, segundo as quais a

maior parte da população reprovaria sua gestão e

apoiaria processo de impeachment.

 

NIKLAS FRANZEN - TAZ

 

Niklas Franzen, do TAZ, publicou igualmente três

matérias em maio. Em 7/5, relatou sobre a operação

policial na favela 'Jacarezinho' no Rio de Janeiro, na

qual 25 pessoas morreram.  Intitulado "Banho de sangue

na favela", o artigo de Franzen, bastante crítico,

descreve a ação policial como a mais sangrenta da

história da cidade e destaca declaração do policial

Rodrigo Oliveira, em coletiva de imprensa: "Estou

muito satisfeito com a operação".

 

Em segundo artigo, em 19/5,  abordou pesquisa

realizada pela ONG Greenpeace,  advertindo contra a

importação de frutas do Brasil. Ressaltou a

participação das empresas alemãs Bayer e BASF, que

seriam responsáveis por exportar pesticidas proibidos

na UE, ao Brasil e demais países do Mercosul.

 

Em último artigo, em 27/5, o correspondente relatou

sobre confrontos entre índios e garimpeiros nas terras

Yanomami e Munduruku, que teriam sido uma reação a uma
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operação da Polícia Federal de combate à mineração

clandestina em áreas indígenas.

 

ALEXANDER BUSCH - HB

 

Alexander Busch escreveu dois artigos ao importante

periódico de economia, Handelsblatt, em maio. Em 19/5,

publicou artigo de página inteira, no qual afirma que

11 grandes empresas europeias, entre as quais Metro,

Danone e Carrefour,  estariam pedindo à UE medidas

claras contra a degradação ambiental no Brasil. Cita

dados do INPE.

 

Em segundo artigo,  de  26/5, relatou sobre

investigações contra o ministro do Meio Ambiente

Ricardo Salles. Busch julga que Salles "sobreviveria"

politicamente às investigações judiciais e que o

Procurador-Geral da República teria arquivado "os

casos de corrupção contra a família presidencial".

 

MARIAN BLASBERG - SPIEGEL

 

Em seus dois artigos publicados em 2/5 e 30/5 na

revista Spiegel, a principal revista semanal alemã,

Marian Blasberg analisa a Comissão Parlamentar de

Inquérito sobre a COVID-19, que poderia concluir que

Bolsonaro e outros membros do governo seriam

responsáveis pelo agravamento da crise da doença no

Brasil. Citou ainda suposta queda na popularidade do

presidente, de acordo com pesquisa realizada pelo

Instituto Datafolha.

 

JENS GLUSING - SPIEGEL

 

Jens Glusing escreveu dois artigos também para a

revista Spiegel em maio. Em 18/5, abordou o programa

social que estaria em curso no município de Maricá, no

estado do Rio de Janeiro. A cidade estaria testando

programa de renda mínima incondicional durante a

pandemia. A matéria é positiva e destaca que Maricá

foi o único município do RJ onde caiu a taxa de

desemprego durante a pandemia.

 

Em segundo artigo, em 27/5, Glusing informa sobre

ameaças à áreas indígenas pela mineração ilegal de

ouro, destacando suposto desmate de 200 hectares de

floresta Amazônica no primeiro trimestre de 2021,

inclusive em áreas de entrada proibida dos povos

Yanomami e Munduruku.
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CHRISTOF GURK - SZ

 

Christof Gurk, correspondente do SZ, publicou dois

artigos em maio. Em 3/5 publicou matéria crítica

sobre o programa "Adote um Parque" do governo

brasileiro. Citando a paralisação do 'Fundo Amazônia',

Gurk  argumenta que em vez de promover políticas

públicas eficazes, o governo brasileiro optaria por

recorrer a bancos e empresas privadas para a proteção

ambiental.

 

Em segundo artigo, em 11/5, abordou a obra do

fotógrafo brasileiro Leonardo Finotti, que documentou

os efeitos da pandemia no Brasil. O fotógrafo ganhou

destaque pelas imagens aéreas de sepulturas no

cemitério de Vila Formosa, uma das quais publicada na

primeira página do jornal Washington Post. As fotos

fazem parte da série "Necropoli(s)tics".

 

 

 

Roberto Jaguaribe, embaixador
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