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De Brasemb Berlim para Exteriores em 21/09/2020

 

CODI=

CARAT=Ostensivo

DEXP=

BLEGIS=

PRIOR=Normal

DISTR=DPA II/DCIN/DIMP/CGPR/DPA I 

DESCR=EAGR-IMPR-RFA

REF/ADIT=CIT 112184 2019,CIT 111554 2019

CATEG=MG
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Alemanha. Promoção do

agronegócio. Monitoramento de

imprensa e outras mídias

(1-15/9).
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Cumpro instruções. Transmito resumos das notícias

referentes ao agronegócio brasileiro publicadas na

primeira quinzena de setembro corrente, na Alemanha.

 

ACORDO MERCOSUL-UE (Diversos, 1/9/2020)

 

2. Diferentes sítios eletrônicos noticiaram ter a

Ministra Federal de Alimentação e Agricultura, Julia

Klöckner (CDU), declarado não ver, hoje, as condições

para a ratificação do acordo Mercosul-UE. Artigo do

Tagesschau, por exemplo, descreveu que, na América do

Sul, as florestas tropicais seriam desmatadas para dar
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lugar a terras aráveis e os agricultores europeus

teriam então que competir com os alimentos produzidos

de forma prejudicial ao meio ambiente. Klöckner teria

afirmado, ainda, que oferta mais regional de produtos

seria lição a ser aprendida com a crise do

coronavírus.

 

3. Na reunião, sempre segundo o Tagesschau, Klöckner

também teria defendido a introdução da rotulagem de

bem-estar animal dentro de estrutura legal europeia.

Segundo ela, apesar de o assunto não contar com

consenso entre ministros europeus, todos teriam

concordado em colocá-lo na agenda. Afirma-se que a

rotulagem facultaria aos consumidores dos

supermercados a escolha de alimentos produzidos

conforme regras para o bem-estar animal.

 

4. A notícia foi repercutida pelos seguintes sítios

eletrônicos:

 

- Tagesschau:

<https://www.tagesschau.de/ausland/mercosur-eu-101.htm

l>

 

- AFP:

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache

:ayK3wLV4pOsJ:https://www.afp.com/de/nachrichten/18/wi

derstand-gegen-mercosur-abkommen-seitens-der-eu-agrarm

inister-doc-1ww4sj1+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=de>

 

- RTL:

https://www.rtl.de/cms/kloeckner-gegen-mercosur-handel

spakt-proteste-in-koblenz-4605679.html>

 

- Wochenblatt:

https://www.wochenblatt.com/landwirtschaft/agrarpoliti

k/mercosur-kloeckner-ist-sehr-sehr-skeptisch-12339141.

html

 

IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS AGRÍCOLAS DA AMAZÔNIA (N-TV,

11/09/2020)

 

5. O periódico N-TV reportou que os Verdes querem

impor proibição à importação de produtos agrícolas de

áreas florestais desmatadas na Amazônia. Os autores de

documento disponibilizado ao jornal, liderados pelo

líder dos Verdes, Anton Hofreiter, pedem que

mercadorias "para as quais os importadores não podem

fornecer provas conclusivas de que foram produzidas
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sem desmatamento" tenham sua entrada barrada na União

Europeia. Argumenta-se que, como a estrutura legal

para a proteção das florestas no Brasil sob o atual

governo estaria sendo desmantelada, seria impossível

para os consumidores "distinguir entre bens

sustentáveis e não sustentáveis". O documento afirma,

ainda, que as grandes varejistas deveriam ser

legalmente obrigadas a manter "cadeias de

abastecimento sem desmatamento", defendendo que o

Fundo Amazônia seja pago apenas sob condições rígidas.

Para os autores, dever-se-ia financiar apenas as

iniciativas da sociedade civil e de movimentos

indígenas, as quais "realmente contribuem para a

proteção das florestas".

 

6. A notícia pode ser encontrada em

<https://www.n-tv.de/politik/Gruene-wollen-Amazonas-Im

porte-stoppen-article22029618.html>.

 

PROTEÇÃO DE FLORESAS TROPICAIS (Westfalen-Blatt,

14/09/2020, e Spiegel, 15/09/2020)

 

7. O Westfalen-Blatt noticiou que o Ministro Federal

de Cooperação Econômica e Desenvolvimento, Gerd Müller

(CSU), alertou para a crescente destruição das

florestas tropicais e apelou para cadeias de

abastecimento sem desmatamento. "Os pulmões de nosso

planeta estão em perigo. Mais incêndios foram

registrados na floresta tropical amazônica do que

nunca; este ano pode ser o mais destrutivo para o

ecossistema sensível", criticou o político no Dia da

Floresta Tropical. O artigo afirma, ainda, que cerca

de 80% do desmatamento nos trópicos é atribuível à

agricultura - principalmente para a pecuária, óleo de

palma e soja, com menção a Indonésia e Brasil. Segundo

o noticiado, Müller declarou que florestas tropicais

estão queimando para criar plantações de modo o mais

barato possível e defendeu certificação clara da

procedência de produtos como soja e óleo de palma que

comprove que os mesmos não vêm de áreas desmatadas.

 

8. A notícia pode ser encontrada em

https://www.westfalen-blatt.de/Ueberregional/Nachricht

en/Politik/4272984-Die-Lunge-unseres-Planeten-Entwickl

ungsminister-Mueller-will-Regenwaelder-besser-schuetze

n.

 

9. Também a revista Spiegel fez reportagem sobre os

impactos de crescente demanda europeia por soja - e
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especialmente a alemã - no fomento de incêndios e

desmatamento nas regiões amazônica e do cerrado

brasileiro. O periódico menciona pesquisas de campo em

solo brasileiro para sustentar sua argumentação,

citando ONGs como Rainforest Foundation e Deutsche

Umwelthilfe, além de dados de desmatamento

apresentados pelo INPE e por pesquisadores da

Universidade de Bonn. Menciona-se estimativa de que

20% da soja exportada do Brasil para a União Europeia

venha de áreas desmatadas ilegalmente. O principal

problema apontado pela Spiegel seria a ausência de

punições às empresas e aos fazendeiros que não aderem

às leis, o que incentivaria a continuação do

desmatamento ilegal.

 

10. A notícia pode ser encontrada em

<https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/regenwald-

rodung-in-brasilien-europa-traegt-grosse-mitschuld-a-2

fa64898-e64a-463c-858d-1b51a36cf022>.

 

PREÇOS DO CAFÉ ARÁBICA (Financial.de, 15/09/2020)

 

11. O periódico especializado Financial.de relatou que

o preço do café Arábica caiu 7% para 123 centavos de

dólar americano por libra-peso no dia 14 de setembro.

O motivo é atribuído à previsão de chuvas em

importantes áreas de crescimento do Brasil.

Consequentemente, muitos participantes do mercado

orientados para o curto prazo estariam agora propensos

a reduzir suas posições de longo prazo, que haviam

sido expandidas nas últimas semanas. Descreve-se que

seria esperado que a safra brasileira de café 2020/21

atinja recorde, que segundo pesquisa da Reuters

realizada em agosto poderá ser de 68 milhões de sacas.

 

12. A notícia pode ser encontrada em

<http://www.financial.de/rohstoffe/rohstoff-news/preis

ruckgang-bei-kaffee-arabica-pflanzenzustand-bei-us-mai

s-und-sojabohnen-weiter-verschlechtert/>.

 

Roberto Jaguaribe, embaixador

CRY/LHEQ/RPF

 

 

 

.
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