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RESUMO=

Manifestações recentes de setores da sociedade

norueguesa sobre questões ambientais em curso no

Brasil.

 

 

Informo. As questões que  envolvem  o bioma amazônico

continuam ecoando na sociedade norueguesa, com manifestações

críticas provenientes de formadores de opinião de diferentes

setores  divulgadas pela imprensa escrita e televisionada.

Passo a tratar das principais.

 

2. 	Recentemente, a empresa Mowi Asa, considerada como a

maior produtora mundial de salmão em cativeiro, presente em

25 países, e importante importadora de soja do Brasil,

pronuciou-se no sentido de  "estar cogitando interromper as

compras de soja brasileira para suas fazendas de

piscicultura em todo o mundo a menos que o país sul

americano diminua seu desmatamento".  Segundo a diretora de

sustentabilidade da empresa, Catarina Martins,  "o

tratamento dado à Amazônia é inaceitável: a Mowi deverá

considerar encontrar outros fornecedores de soja , a menos

que a presente situação melhore, uma vez que a empresa só

compra soja de fornecedores certificados e deve poder

garantir que esses não estão vinculados a desmatamento ou
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violação de direitos humanos".  Para a diretora de

sustentabilidade "é importante que nós e todos os demais que

compramos bens do Brasil afirmemos claramente que a floresta

tropical deva ser preservada e que a atual situação é

inaceitável". Desde o dia da manifestação, a embaixada tem

tentado entrar em contato com a direção da empresa,  não

tendo recebido, até o momento, resposta aos pedidos de

encontro comigo ou com o chefe do Secom para os necessários

esclarecimentos.

 

3. 	Por sua vez, a Rain Forest Foundation, entidade fundada

em 1989 que apoia povos indígenas de florestas tropicais e é

financiada também por recursos públicos noruegueses,

conclamou, há poucos dias, boicote a produtos brasileiros

por ela considerados como obtidos de áreas devastadas do

bioma amazônico. O posto solicitou ao Ministério do Clima e

do Meio Ambiente encontro meu com os responsáveis pelo

assunto, com vistas a obter esclarecimentos sobre a posição

da Fundação, sem resposta até o presente.

 

4.	No âmbito da Academia, a Diretora da Rede Norueguesa para

a Pesquisa na América Latina (NorLARNet) e professora do

Centro para o Desenvolvimento e Meio Ambiente (SUM) da

Universidade de Oslo, Benedicte Bull, teceu considerações,

publicadas em 26/08, sobre a necessidade de pressionar o

governo brasileiro no terreno dos negócios, sobretudo no

campo agropecuário, o que, segundo ela, poderia ser

realizado por meio de acordos comerciais.  Para a

professora, além das pressões econômicas, devem as

autoridades e os agentes econômicos  noruegueses  procurar

construir alianças de longo prazo com atores no Brasil, na

ausência de apoio das autoridades federais, como

governadores e sobretudo com a comunidade empresarial,

estabelecendo, assim, uma narrativa comum, baseada em dados

científicos, que vise a ações para deter o desmatamento e

preservar o meio ambiente amazônico.

 

5.	A mídia eletrônica também tem tratado do tema. Em 3 de

setembro corrente, a publicação diária em idioma inglês

"Summary of the Norwegian Press" salientou a difusão em

cadeia nacional pela tv estatal NRK de programa intitulado

�Brazil rain forest fires�. O programa, que fora ao ar na

véspera, apresentou reportagem a partir de Rondônia

realizada por três repórteres do canal. Entrevistas feitas

com  pequenos proprietários rurais da localidade de

Canutama, com representante de  ONGs, como a Kanindé, que se

ocupa dos povos indígenas de Rondônia,  e com  o

diretor-executivo  e cientista senior da ONG

�Earthinnovation�, Daniel Nepstad, mostraram a vida e as
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dificuldades enfrentadas pelas populações locais e

constatações, segundo os entrevistados, de que  "nenhum

recurso do Fundo Amazônia jamais chegara aos pequenos e

médios sitiantes  da Amazônia".

 

6.	O jornal Dagens Naeringsliv - DN, especializado em

economia e negócios e uma das maiores circulações impressas

na Noruega, por sua vez, enviou a Porto Velho equipe equipe

de jornalistas que entrevistou diversas pessoas

relacionadas às questões ambientais ali em curso,

representantes das instituições locais e membro do

Ministério Público Federal. O resultado foi matéria

intitulada "O  Amazonas está queimando. Conheça quem está

ateando Fogo", publicada em 30/08, cuja íntegra traduzida

foi transmitida ao Clipping Internacional da AIG.

 

George Monteiro Prata, Embaixador

 

 

RSFP
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