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RESUMO=

A imprensa norueguesa mantém o foco nos incêndios na

região amazônica. Governo brasileiro é criticado por

recusar oferta de assistência do G7. Em entrevista a

sítio noticioso local, Marina Silva acusa o governo

de desmontar o modelo de gestão ambiental implantado

ao longo das últimas décadas. Em meio às críticas ao

acordo MSUL-EFTA, PM Solberg defende o acordo.

 

 

Informo. Os incêndios na Amazônia e a política ambiental do

governo brasileiro continuam entre os assuntos de maior

destaque na imprensa norueguesa.

 

2. Nesta terça-feira, 27, vários jornais noticiaram que o

Brasil recusou a ajuda financeira oferecida pelo G7. Os

desentendimentos com o presidente Emmanuel Macron foram

mencionados, mas a quase totalidade das matérias atribui a

decisão a "voluntarismo" do presidente Bolsonaro ou mesmo à

falta de compromisso do mandatário com a preservação da

floresta amazônica.

 

3. O sítio "bistandsaktuelt.no" publicou artigo sobre

entrevista com a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva,
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em que esta enaltece os resultados do Fundo Amazônia, tanto

no combate ao desmatamento como na criação de oportunidades

econômicas sustentáveis para a população daquela região, e

critica a política ambiental do governo atual, à qual imputa

o propósito de desmantelar o modelo de gestão ambiental

responsável implantado ao longo de várias décadas e

distintos governos. Marina Silva colocou, ainda, em dúvida

as alegações do ministro Ricardo Salles de que haveria mau

uso dos recursos destinados ao Fundo.

 

4. Em resposta às críticas ao acordo MERCOSUL-EFTA (vide

tel. 195), a primeira-ministra Erna Solberg comentou,

segundo o jornal "Dagens Naeringsliv", que, embora o anúncio

tenha ocorrido em momento pouco oportuno, o consenso seria a

culminação de negociações que se arrastaram por anos e

conteria cláusulas sobre a gestão sustentável da floresta

amazônica. O veículo registrou que políticos dos partidos

Liberal e Cristão-Democrata, ambos integrantes da coalizão

governamental, ameaçam, contudo, votar contra o acordo,

quando ele venha a ser apreciado pelo Parlamento.

 

 

George Monteiro Prata, Embaixador
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