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RESUMO=

 

 

Relata reunião mantida em 24 de outubro último com o

'Staatssekretär' do Ministério Federal da Alimentação

e Agricultura da Alemanha, doutor Hermann Aeikens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informo. Fui recebido, em 24 de outubro último, pelo

secretário executivo (`Staatssekretär`) do Ministério

Federal de Agricultura e Abastecimento da Alemanha
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(BMEL), doutor Hermann Aeikens, para tratar de temas

de interesse bilateral, em específico das perspectivas

de cooperação Brasil-Alemanha em temas agrícolas e da

vindoura visita da ministra Tereza Cristina a Berlim

em janeiro de 2020, por ocasião do Fórum Global de

Alimentação e Agricultura (GFFA). O doutor Aeikens

esteve acompanhado das senhoras Birgit Risch, chefe da

divisão responsável pelo Brasil no BMEL, e pela

senhora Beate Kasch, diretora do departamento de

cooperação internacional; de minha parte,

acompanharam-me a ministra-conselheira Daniella

Menezes e o SS Guilherme Fitzgibbon.

 

2. O primeiro ponto da reunião referiu-se ao acordo de

associação Mercosul-União Europeia. De início,

agradeci à contraparte alemã por receber-me e

ressaltei, como tenho apontado em outros encontros com

autoridades locais, que se faz necessário trabalho de

coordenação e cooperação estrita para romper

percepções equivocadas sobre seus efeitos na economia

e em particular na agricultura europeias; a Alemanha

seria parceira natural nesse esforço.

 

3. Em resposta, a contraparte alemã reafirmou o

compromisso do país com o acordo, mas ressaltou que

sua ratificação "dependerá em todas as partes atuarem

em favor do espírito do acordo". Em contexto de

protestos de agricultores alemães contra medidas

governamentais recentes (ref. TEL 1172), ressaltou que

o acordo é um dos temas contenciosos com esse e outros

grupos de interesse. Sugeriu, assim, em concordância

com minha exposição, que fossem envidados esforços de

dialogar com diversas partes contrárias ao acordo para

desfazer preconceitos, tanto pela mídia tradicional

quanto por mídias sociais. Citou, em particular, que

seria proveitoso dialogar com a Associação Alemã de

Agricultores e ONGs (a respeito destas, ressaltou que

"they don`t like Mercosur anyway").

 

4. Outro tema apontado pelo doutor Aeikens como

potencialmente prejudicial ao processo de ratificação

do acordo seria a questão da proteção de florestas

tropicais. Reconheceu que a legislação brasileira é

avançada nesse aspecto, mas que sua plena

implementação pode ser difícil, razão pela qual

reafirmou a disposição alemã em cooperação no tema,

também sob sua vertente agrícola e de bioeconomia.

Salientou que o tema poderia afetar os debates

intraeuropeus pela ratificação do acordo Mercosul-UE,
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mas que para tanto seria necessário que os países que

desejam o acordo se coordenem ("we need arguments").

Ressaltou, nesse sentido, a iniciativa "Agriculture

Policy Dialog" como possível foro de inclusão da

temática ambiental; para tanto, seria necessária a

conclusão de entendimentos com o MAPA brasileiro. Por

fim, Aeikens confirmou o interesse alemão em contar

com a ministra Tereza Cristina para a abertura da

vindoura edição do "Global Forum on Food and

Agriculture" (GFFA), a realizar-se nesta capital em

janeiro de 2020.

 

5. Concordei com a necessidade de se proceder a mais

diálogo com partes tradicionalmente opostas a acordos

de livre comércio e também para apresentar de maneira

mais adequada a realidade sobre o combate ao

desmatamento ilegal no Brasil, ainda que se reconheça,

como Aeikens mencionou, que ONGs tencionem sempre a

supervalorizar aspectos negativos. Nesse sentido,

enfatizei o compromisso do governo brasileiro em zerar

o desmatamento ilegal no território nacional.

 

6. Recordei, também, que questões relativas ao Fundo

Amazônia estão atualmente sob negociação com as partes

alemã e norueguesa. Por fim, ressaltei que qualquer

esforço de cooperação bilateral ou internacional

precisaria encontrar soluções que ofereçam

perspectivas econômicas aos habitantes da região

amazônica, bem como reverter a percepção negativa

sobre seu desenvolvimento. Em particular, faz-se

necessário que a extraordinária biodiversidade

amazônica se reverta em ganhos estruturais a essas

populações, problema para o qual o movimento

ambientalista tradicional não teria ainda encontrado

solução.

 

7. Considerei a reunião positiva para assegurar à

parte alemã a disposição brasileira em apoiar esforços

locais pela ratificação do acordo de associação

Mercosul-UE, bem como para confirmar o interesse

alemão em apoiar tais iniciativas. Cabe apontar que,

ao encerrar a reunião, o doutor Aeikens foi enfático

ao apresentar a posição alemã: "we want Mercosur".

 

ROBERTO JAGUARIBE, Embaixador
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GFAP
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