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Sintetiza noticiário alemão sobre o Brasil, em

continuação ao exercício de identificação e análise

da cobertura da mídia local.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informo. Transmito resultado de levantamento dos temas

brasileiros cobertos pelos principais veículos da

mídia escrita alemã, tanto impressa quanto digital,

entre os dias 14 e 20 de agosto corrente. No período,

o Brasil foi objeto de 31 matérias, das quais uma foi
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positiva, 12 foram neutras e 18, negativas.

 

PUBLICAÇÃO: MENÇÕES - POSITIVAS/NEUTRAS/NEGATIVAS

 

Bild: 1 - 0/0/1

Deutsche Welle (DW, versão em alemão): 4 - 0/3/1

Focus: 1 - 0/1/0

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ): 4 - 0/0/4

Handelsblatt (HB): 3 - 0/2/1

Spiegel, Der: 1 - 0/0/1

Stern: 1 - 0/0/1

Süddeutsche Zeitung (SZ): 5 - 1/2/2

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

Tageszeitung, Die (TAZ): 2 - 0/1/1

Welt, Die: 3 - 0/2/1

Zeit, Die: 6 - 0/1/5

 

MEIO AMBIENTE

 

2. As questões ambientais dominaram o noticiário da

semana. O jornal SZ reproduziu dado apresentado pela

ONG Imazon de que, em comparação com o ano passado,

teria havido, até o momento, acréscimo de 15% no

desmatamento da Amazônia. O Bild trouxe a notícia de

que "milhões de árvores" estariam sendo queimadas na

região, opinando, de acordo com peritos, que os

incêndios se estenderiam até o fim deste mês.

 

3. A fala do presidente da República de que a

chanceler Angela Merkel deveria redirecionar os

recursos da cooperação ambiental com o Brasil para o

reflorestamento da Alemanha constou de quatro

reportagens do FAZ. O periódico sublinhou que Jair

Bolsonaro teria "caçoado" das críticas de Merkel e do

presidente Emmanuel Macron, que, segundo ele, não se

teriam dado conta de que o governo em Brasília teria

mudado.

 

4. O correspondente do mesmo jornal em São Paulo,

Tjerk Brühwiller, analisou o caso, com base nas

declarações da ministra do Meio Ambiente, Svenja

Schulze, e do ministro do Desenvolvimento, Gerd

Müller. Para Brühwiller, Müller teria buscado

distanciar-se das falas de Schulze, ao garantir que os

repasses ao Fundo Amazônia teriam continuidade. O

governo brasileiro, no entanto, teria encarado a

posição da ministra como expressão da posição do

governo Merkel como um todo. O jornalista acrescenta

que o Ministério do Desenvolvimento alemão estaria
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dialogando com o Brasil sobre o Fundo. Na visão da DW,

a grande dimensão dos repasses da pasta de Müller

fariam o corte anunciado por Schulze parecer

"modesto". O TAZ veiculou a opinião da sociedade civil

sobre essa situação. A organização Urgewald discordou

da redução das doações, pois prejudicaria,

principalmente, pessoas engajadas na proteção da

Amazônia. Por outro lado, a WWF favoreceu Svenja

Schulze, por supostamente ter enviado um "sinal"

contra o desmatamento.

 

5. A suspensão, por parte da Noruega, de

transferências no valor de trinta mil euros ao Fundo

Amazônia foi notícia em DW, FAZ, Focus, Welt e Zeit,

que reproduziram fala do ministro Ola Elvestuen,

segundo o qual a decisão se basearia no alegado fato

de que o Brasil não pretenderia dar continuidade a

ações para evitar a derrubada da floresta tropical. O

Zeit publicou que, em reação, dez governadores

brasileiros solicitaram a noruegueses e alemães que os

repasses não fossem paralisados e que as negociações

sobre o Fundo se dessem diretamente com eles, sem

intermédio do governo federal.

 

6. Em reportagem sobre o que fazer para "salvar" a

Amazônia, a revista Stern destaca que a pressão de

agentes estrangeiros e de ONGs e a ameaça de cancelar

doações não surtiriam efeito no presidente da

República, referido como "Capitão Motosserra". Indica,

ainda, que o papa Francisco prepararia um sínodo sobre

o tema em outubro. Já o correspondente da Spiegel,

Jens Glüsing, julgou que "a Europa não deve ficar de

braços cruzados enquanto um preconceituoso cético da

ciência, movido pelo ódio, sacrifica vastas áreas de

floresta para pecuaristas e plantações de soja" -

frase que constou de matéria da Folha de São Paulo.

Glüsing conclui que já seria hora de refletir sobre

sanções diplomáticas e econômicas contra o Brasil.

 

7. O Welt expressou visão crítica e questionou qual

seria o embasamento ético da "posição neocolonial" da

Europa. Expôs, então, o que seriam alguns pontos

fracos da Alemanha: exportação de armas para regiões

em conflito; política de refugiados que permitiria

afogamentos no mar Mediterrâneo "em caso de

necessidade"; indústria automotiva que manipularia

escapamentos; e economia que lucraria bilhões no

Brasil, nos setores automotivo, petroleiro e químico.

O periódico também aponta que a política climática
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alemã, na realidade, não seria "mais consistente" do

que a brasileira. Ao final, indaga como a chanceler

Merkel e a ministra Schulze se sentiriam, caso o

presidente Bolsonaro publicamente defendesse que a

Alemanha interrompesse a produção de carros movidos a

combustíveis fósseis.

 

ECONOMIA

 

8. Boa parte do noticiário econômico guardou relação

com a temática ambiental. O TAZ circulou entrevista

com o diretor da ONG Rainforest Foundation Norway,

para quem os importadores europeus atribuiriam grande

importância a garantias de que a soja importada do

Brasil não proviesse de lavouras formadas em regiões

de floresta tropical desmatada. O Zeit sugeriu que a

forma mais eficaz de fazer que o Brasil conserve suas

florestas seria afetando "os interesses econômicos de

seus exportadores, por exemplo, os fazendeiros que

vendem carne e soja em larga escala para metade do

mundo" - sentença reproduzida no mesmo artigo da Folha

citado acima.

 

9. Com respeito ao Acordo Mercosul-UE, o Welt afirmou

que seria correta a decisão de assiná-lo, por permitir

à Europa pressionar nações sul-americanas nas áreas de

proteção do clima, saúde e direitos trabalhistas. O

periódico indica que países, como a China, teriam

menos responsabilidade ambiental, por isso não seria

adequado que apenas eles aprofundassem sua relação

econômica com os membros do Mercosul.

 

10. O Zeit ressaltou que a Suíça se mantém silente

sobre a situação na Amazônia e defende que o país

deveria, "urgentemente", incluir nas negociações de

acordo de livre-comércio com o Mercosul questões

relativas a biodiversidade, mudança do clima e

desmatamento.

 

11. No campo empresarial, o HB noticiou que a startup

brasileira de serviços financeiros Nubank, que opera

em Berlim desde o final de 2017, seria concorrente da

alemã N26 no recrutamento de técnicos e programadores,

sobretudo provenientes da Europa Oriental. O jornal

econômico indica que o fundador da Nubank teria por

objetivo fornecer serviços transparentes e baratos no

Brasil, em face da predominância de bancos que

sobretaxariam seus clientes, obtendo lucros acima da

média. O mesmo periódico informou que a T-Systems,
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braço brasileiro da Deutsche Telekom, viria

infringindo as regras internas da companhia, mas

ressaltou que, segundo porta-voz do grupo, não se

trataria de corrupção.

 

DIREITOS HUMANOS

 

12. Dois protestos foram manchete na mídia local. A

"Marcha das Margaridas", que teria levado dezenas de

milhares de mulheres às ruas de Brasília para

manifestar-se contra o presidente Bolsonaro, foi

relatada pelo Zeit. O objetivo seria melhores

condições de vida no campo e mais direitos para as

mulheres. A DW escreveu sobre protesto de mulheres

indígenas em favor do meio ambiente e das reservas dos

índios.

 

13. O Zeit fez conhecer que tribunal brasileiro abriu

processo contra o sargento reformado do Exército,

Antônio Waneir Pinheiro de Lima, acusado de cometer

crimes durante o regime militar. O caso do sargento

não estaria coberto pela Lei de Anistia.

 

POLÍTICA EXTERNA

 

14. A declaração do presidente da República sobre o

relacionamento bilateral com a Argentina na

possibilidade de vitória de candidato de esquerda em

suas eleições presidenciais foi mencionada por SZ e

HB, de forma sucinta. Com respeito às relações com os

EUA, a DW afirmou que o Congresso Nacional deverá

aprovar tratado para permitir o uso norte-americano da

base de Alcântara. O portal reproduziu informação

recebida da SERE de que o acordo se basearia na

relação de confiança entre os dois países e

contribuiria para a modernização da indústria espacial

brasileira.

 

CULTURA

 

15. O SZ trouxe nota sobre a entrega do prêmio de

melhor ator do Festival de Locarno para Regis Myrupu,

pela atuação no filme "A Febre".

 

TEMAS DOMÉSTICOS

 

16. Ainda em seguimento ao desastre em Brumadinho, o

chefe da TÜV Süd, Axel Stepken, comentou, sobre as

acusações contra engenheiros da empresa, que seriam
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desconhecidos os motivos para o rompimento da barragem

de rejeitos, principalmente em face das poucas

informações disponíveis sobre os fatos ocorridos entre

setembro de 2018 e janeiro de 2019.

 

ROBERTO JAGUARIBE, Embaixador

 

 

 

EFZ
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