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Informo. Sintetiza noticiário alemão sobre o Brasil,

em continuação ao exercício de identificação e

análise da cobertura da mídia local.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmito resultado de levantamento dos temas

brasileiros cobertos pelos principais veículos da

mídia escrita alemã, tanto impressa quanto digital,

entre os dias 25 de setembro e 1º de outubro corrente.

No período, o Brasil foi objeto de 32 matérias, das
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quais 11 (34,38%) foram neutras, 19 (59,38%) foram

negativas, e 2 positivas (6,25%) conforme relação a

seguir:

 

PUBLICAÇÃO: MENÇÕES - POSITIVAS/NEUTRAS/NEGATIVAS

 

Bild: 2 - 0/1/1

Deutsche Welle (DW, versão em alemão): 5 - 0/2/3

Focus: 0 - 0/0/0

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ): 8 - 1/3/4

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

Spiegel, Der: 2 - 0/1/1

Stern: 1 - 0/1/0

Süddeutsche Zeitung (SZ): 4 - 1/0/3

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

Tageszeitung, Die (TAZ): 3 - 0/0/3

Welt, Die: 1 - 0/1/0

Zeit, Die: 4 - 0/2/2

 

2. Segue a tendência geral de diminuição da exposição

brasileira na mídia alemã. Houve diminuição de 20% no

número total de textos publicados sobre o Brasil, em

relação à semana anterior. A tendência manteve-se

apesar da repercussão de temas ambientais, em razão da

visita do Ministro do Meio Ambiente (objeto de

expediente à parte) a esta capital e aos eventos sobre

clima realizados no contexto da Assembleia Geral das

Nações Unidas.

 

3. A temática das notícias mantém-se concentrada na

Amazônia, objeto de 68,75% dos textos, aumento

expressivo em relação à semana anterior, quando a

participação do tema foi de 57,5% das matérias

analisadas. Em termos absolutos o número também se

manteve estável, 22 matérias, comparadas a 23 na

semana anterior. Repercutiram também na imprensa local

temas de política doméstica (15,63%).

 

AMAZÔNIA

 

4. O FAZ publicou, em 30 de setembro, entrevista

extensa com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo

Salles, por ocasião de sua visita a Berlim, a qual

figurou na primeira página do jornal. Durante sua

entrevista, o Ministro afirmou que o Brasil ainda está

interessado em receber financiamento da Alemanha para

a proteção da Amazônia e defendeu que a iniciativa

privada deveria explorar o potencial econômico da

floresta tropical.
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5. O Ministro enfatizou, em sua entrevista, que o

Brasil possui uma boa estrutura legal para a proteção

do meio ambiente. Recordou que mais de 80% da floresta

amazônica está sob proteção, assim como a grande

maioria dos assentamentos indígenas, e que o Brasil

estaria impulsionando ativamente a redução de gases de

efeito estufa por meio de seu programa de etanol e

pela composição de sua matriz energética. Durante a

entrevista, o Ministro afirmou querer aumentar a

eficiência do Fundo Amazônia e que a influência das

ONGs no conselho do fundo não seria alterada.

 

6. SZ e DW noticiaram com repercussão limitada os

protestos de que a visita foi objeto. O SZ noticiou,

em 30 de setembro, os protestos em frente à Casa da

Economia Alemã em Berlim, em oposição à reunião de

Salles com representantes de empresas alemãs. Os 50

ativistas demandaram mais proteção à floresta e ao

clima, bem como a recusa de acordos comerciais

realizados em detrimento meio ambiente.

 

7. A cobertura a respeito da Amazônia manteve viés

negativo (50%), no entanto passou a convergir em

relação à média de notícias com teor negativo e

apresentou resultado até mais positivo do que a média.

A mudança significativa é resultado do modo como tem

se exaurido a exposição brasileira na mídia alemã. É

frequente que a cobertura a respeito da temática

ambiental deixe de singularizar o Brasil, que figura

em contexto mais amplo.

 

8. Ilustram a tendência que vem sendo observada na

cobertura alemã a respeito do Brasil as 5 matérias a

respeito da concessão de prêmio aos ativista Greta

Thunberg e Davi Kopenawa. Os principais veículos do

país noticiaram que o Prêmio Nobel Alternativo foi

concedido a Greta Thunberg e a Davi Kopenawa, líder

Yanomami que trabalha para preservar a Amazônia e um

dos fundadores da Hutukara Associação Yanomami. Nesse

contexto, a abordagem da realidade brasileira é

referência significativa dos artigos publicados em

meios como o TAZ, mas como do permanente interesse

local pela temática ambiental.

 

9. Em 25 de setembro, o SZ publicou matéria a respeito

da intervenção do presidente brasileiro na 74ª AGNU. O

SZ reportou a fala como calcada sobre o conceito de

soberania e sobre a recusa de ingerência externa na
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região amazônica. De acordo com o jornal, impressinou

a semelhança entre a intervenção de Bolsonaro e aquela

de Trump. Ainda de acordo com o SZ, também chamou

atenção no discurso o contraste entre a crença

largamente divulgada de que as queimadas na Amazônia

foram deliberadamente causadas para limpar terras

aráveis e as afirmações brasileiras de que não haveria

causa para tamanho alarme.

 

TEMAS INTERNOS

 

10. A cobertura alemã a respeito de temas domésticos

brasileiros foi dominada por notícias acerca de

segurança pública e saúde. Em relação a esta última,

os textos restringiram-se a noticiar que o lançamento

de mosquitos da febre amarela geneticamente

modificados (Aedes aegypti) em 2013 e 2015 na vila de

Jacobina, no nordeste do Brasil, pela empresa

britânica Oxitec, pode ter consequência para a

prevenção de doenças tropicais. A matéria recordou que

as consequências da transferência do genoma

geneticamente modificado para as gerações futuras de

mosquitos da febre amarela ainda não são claras.

 

11. No âmbito da segurança pública, continuou a ser

objeto de matéria a morte de menina de 8 anos, Ágatha

Vitória Sales Félix, alvejada por policiais militares

no Complexo do Alemão. Christoph Gurk, do SZ, e Thomas

Milz, da DW, analisaram em matérias diferentes a

política de segurança do governador do estado do Rio

de Janeiro, Wilson Witzel. De acordo com as matérias,

a morte da garota suscitou protestos e provocou

discussão sobre a responsabilidade pela morte caberia

a quadrilhas de traficantes ou à "política de

tolerância zero" de Witzel. Os jornalistas recordam o

governador do Rio de Janeiro atribui a violência às

quadrilhas de traficantes, referidos como

"narcoterroristas", e que declarações controversas do

gênero seriam, segundo Gurk, bem recebidas pelos

eleitores.

 

 

Roberto Jaguaribe, Embaixador
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RSRC
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