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RESUMO=

 

 

O novo diretor do Departamento de América do Sul do

BMZ, Franz Marré, informou que o ministro do

Desenvolvimento e Cooperação Econômica da Alemanha,

Gerd Müller, pretende realizar visita ao Brasil em

março de 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compareceu à Embaixada, no dia 30 de janeiro, para

visita de apresentação, o novo Diretor do Departamento

de América do Sul do Ministério para o Desenvolvimento
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e Cooperação Econômica (BMZ), Sr. Franz Marré.

 

2. Advogado de formação, Marré ingressou no BMZ em

1989. De 1992 a 1998 Serviu em Washington e Pretória

como adido de cooperação das Embaixadas alemãs. Foi

cedido ao Banco Interamericano de Desenvolvimento e

também trabalhou cooperação com o setor privado. No

BMZ, foi oficial de ligação para Peru, Equador e

Colômbia. Desde 2014, esteve a cargo do Departamento

de Água, Desenvolvimento Urbano e Transporte. Em

novembro de 2018, assumiu a direção do Departamento de

América do Sul.

 

3. Nascido na cidade do México, Marré é um profundo

conhecedor da América Latina. Além de ter vivido até

os 16 anos no México, o funcionário alemão teve a

oportunidade de trabalhar com os temas relacionados a

América Latina em diversos momentos de sua carreira

pública.

 

4. Marré recordou que, desde 2015, Brasil e Alemanha

lançaram parceria estratégica para promover o

desenvolvimento sustentável em suas três dimensões -

econômica, social e ambiental. Na época, pontuou, os

dois governos concordaram em focar a parceria em dois

temas principais: a luta contra a mudança do clima e a

conservação da biodiversidade. Assim, o acordo

deflagrou a assinatura de uma série de projetos de

cooperação internacional para uso sustentável e

conservação da Floresta Amazônica e para o incentivo

ao desenvolvimento de fonts renováveis de Energia. Com

esse fim, assinalou, o BMZ disponibilizou um total de

332.4 milhões de euros no final de 2017. Desse

montante, 313 milhões foram canalizados por meio de

cooperação financeira e 19.4 milhões, por cooperação

técnica.

 

5. Os recursos disponibilizados pela Alemanha no

âmbito da parceria estratégica financiaram projetos de

grande envergadura para o Brasil, como o Fundo

Amazônia (MMA/BNDES), o Cadastro Ambiental Rural

(MMA), o Programa Terra Legal (MMA), e o Programa

Sistemas Energéticos para o Futuro (MME).

 

6. Marré assinalou que o governo alemão atribui grande

importância à parceria com o Brasil. Por isso,

pontuou, o ministro para o Desenvolvimento e

Cooperação Econômica, Gerd Müller, planeja uma

primeira visita ao Brasil para março de 2019. Conforme
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explicou Marré, o ministro Müller pretende

encontrar-se com os principais parceiros da cooperação

alemã no Brasil, tais como o Ministério do Meio

Ambiente, o Ministério das Minas e Energia, o

Ministério do Desenvolvimento Regional, e o Banco

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

(BNDES).

 

7. Marré também indicou que ele próprio também

pretende realizar viagem de trabalho ao Brasil em

2019. Sua visita, de caráter mais executivo e

operacional, dependeria dos desdobramentos daquela

realizada em março pelo ministro Müller, e está sendo

cogitada para maio próximo.

 

8. Muito agradeceria transmitir o conteúdo deste

expediente aos órgãos mencionados no parágrafo 6.

 

 

Roberto Jaguaribe, Embaixador

 

 

 

 

 

 

MGM
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