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Retransmitido via clic para as demais Embaixadas nos países do GRPDCLIMA

 

RESUMO=

Incêndios na região amazônica alcançaram ampla

repercussão na Noruega, com realização de protestos

em frente à residência oficial. Coincidência da

divulgação de informação sobre acordo MERCOSUL-EFTA

gerou reações críticas por parte de políticos,

acadêmicos, imprensa e organizações da sociedade

civil. Chefe do posto concedeu entrevista a TV

norueguesa.

 

 

Informo. A imprensa norueguesa conferiu amplo destaque, na

última sexta-feira, 23, às notícias sobre os incêndios na

Amazônia. Artigos e reportagens tomaram as primeiras páginas

dos principais jornais, com dados, os mais díspares, sobre

as queimadas e o desmatamento, críticas ao governo do

presidente Bolsonaro e defesa de sanções ao agronegócio

brasileiro (inclusive sugestões de interrupção das

negociações da EFTA com o MERCOSUL). Sítios noticiosos e

telejornais publicaram imagens dos incêndios.

 

2. Muitas matérias responsabilizaram o governo brasileiro

pelo aparente aumento dos focos de incêndio, recordando

declarações e pronunciamentos do presidente da República (e

do candidato Jair Bolsonaro) sobre os temas ambientais e
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apontando que seu "negacionismo" teria estimulado o crime

ambiental. Produtores de soja e gado foram identificados,

quase invariavelmente, como os grandes desmatadores.

 

3. O movimento "Extinction Rebellion" e outras organizações

ambientalistas realizaram, no mesmo dia 23, manifestação

pacífica em frente à residência oficial. Compareceram cerca

de 80 pessoas, com cartazes contra as queimadas na Amazônia,

contra o agronegócio e contra a política ambiental do

governo brasileiro.

 

4. Também na sexta-feira, concedi entrevista à TV2, na qual

procurei questionar alguns mitos sobre o desmatamento e os

incêndios no Brasil e explicar as visões e posições do

governo brasileiro. Informei sobre as medidas que o Brasil

vinha tomando para combater as chamas e reiterei o interesse

em retomar, quando seja possível, a cooperação em meio

ambiente com a Noruega. Arquivo da entrevista, editada pelo

canal de TV, foi encaminhado ao endereço eletrônico da AIG.

 

5. O anúncio da conclusão das negociações entre MERCOSUL e

EFTA, que acabou coincidindo com a avalanche de

recriminações sobre os incêndios florestais na Amazônia,

suscitou críticas nos meios políticos, acadêmicos e de

imprensa, bem como entre organizações da sociedade civil,

como a "Rainforest Foundation".

 

6. Alguns partidos de oposição, como "Verdes" e "Esquerda

Socialista" consideraram contrasenso que o governo norueguês

suspenda o repasse de recursos ao Fundo Amazônia, em razão

da mudança das políticas públicas brasileiras na área

ambiental, mas, em seguida, bem no momento em que imagens da

destruição da floresta pelo fogo circulam pelo mundo,

comunique que EFTA e MERCOSUL chegaram a acordo.

 

7. Cabe notar que mesmo políticos dos partidos da base do

governo Erna Solberg expressaram dúvidas em relação à

oportunidade de acordo de livre comércio com o MERCOSUL, o

que leva a esperar que o texto possa enfrentar dificuldades

para aprovação no Parlamento norueguês.

 

 

George Monteiro Prata, Embaixador

 

 

DADS
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