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O projeto FX-2, para renova-
ção da frota da Força Aérea
Brasileira (FAB) com a com-
pra de 36 caças, foi autoriza-
do pelo então presidente
Luiz Inácio Lula da Silva em
novembro de 2007. Mas até
agora o processo não foi con-
cluído. Continuam na dispu-
ta três empresas: a francesa
Dassault, com o Rafale; a
americana Boeing, com o
F-18, e a sueca Saab, com o
Gripen NG.
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O Brasil patrocinará, ao lado dos
EUA eda Europa, a primeira reso-
lução na história da Organização
das Nações Unidas (ONU) para

tentar garantir a defesa da liber-
dade de expressão na internet. A
embaixadora americana na
ONU, Eileen Donahoe, confir-
mou que negociações entre as di-
plomacias brasileira, europeia e
dos EUA chegaram a acordo so-
bre o conteúdo da iniciativa.

“A ideia é que o texto peça que
o direito à liberdade de expres-
são na internet seja equiparado
ao direito tradicional da liberda-
de de expressão fora da web”, ex-
plicou a diplomata americana.

A preocupação dos EUA é que
governosestejamadotando,nain-
ternet,censuras econtrolessobre
o fluxo de informações bem mais
estritas do que fora da internet.
Um ponto que aproximou o Bra-
sil da posição americana foi a de-
cisão de Washington e dos euro-
peus, de incluir no texto a neces-
sidade de a internet ser um vetor
para o desenvolvimento. O Bra-
sil, porém, faz questão de alertar
que não aceitará que a decisão na
ONU seja usada para pressionar
um ou outro país. O recado já foi
dado ao governo americano.

A resolução deve ser votada
em duas semanas, na reunião do
Conselho de Direitos Humanos
da ONU, em Genebra. A presi-
dente Dilma Rousseff havia colo-
cado como um de seus pontos na
área de direitos humanos a ques-
tão da liberdade da imprensa.

País se alia a EUA e
europeus na defesa
de liberdade na rede

● A iniciativa no âmbito da ONU
vem em momento polêmico. Nes-
ta semana, o fundador do Wiki-
Leaks, o sueco Julian Assange,
pediu asilo à Embaixada do Equa-

dor em Londres. Ele é processa-
do na Suécia por assédio sexual e
já perdeu seus apelos para não
ser extraditado para Estocolmo.

Assange alega que o processo
é politicamente conduzido e que a
meta final é extraditá-lo para os
EUA, onde é acusado de divulgar
milhares de telegramas secretos
do governo. Ontem, a embaixado-
ra dos EUA Eileen Donahoe rejei-

tou definir Assange como ativista
pela liberdade na internet. “Não
estou segura de que este seja um
tema do gênero. Ele não está sen-
do processado pelo uso da inter-
net”, declarou. / J. C.
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Hollande trata de
caças na primeira
reunião com Dilma
Durante encontro com presidente brasileira, novo mandatário francês falou
em ‘cooperação’ com o Brasil na área da defesa, disse ministro Patriota

Almoço. Ministro Antonio Patriota ontem, durante a Rio+20

Leonencio Nossa
Tânia Monteiro / RIO

O presidente francês, François
Hollande, aproveitou seu pri-
meiro encontro oficial com a
presidente Dilma Rousseff e a
presença na conferência
Rio+20 para retomar o lobby da
venda de 36caças Rafale da Das-
sault para a Força Aérea Brasi-
leira (FAB). Em almoço ontem
no hotel Windsor, na Barra da
Tijuca, Hollande conversou
com Dilma sobre “cooperação”
na área da defesa, admitiu o mi-
nistro brasileiro de Relações
Exteriores, Antonio Patriota.

As negociações entre a france-
sa Dassault e o governo Dilma
estavam interrompidas desde o
ano passado, quando começou o
processo eleitoral.

O encontro entre Dilma e o
presidente da França tinha co-
mo pauta oficial projetos de “sus-
tentabilidade ambiental”. A prin-
cípio, Dilma e Hollande seriam
acompanhados apenas pela mi-
nistra brasileira do Meio Ambien-
te, Izabella Teixeira, e a ministra
francesa da Ecologia, Desenvol-
vimento Sustentável e Energia,
Nicole Bricq. As reais intenções
de Hollande ficaram claras com
a divulgação da presença do mi-
nistro francês dos Negócios Es-
trangeiros, Laurent Fabius.

Há um mês no poder, Hollan-
de gastou boa parte da sua agen-
da ontem para convencer o go-
verno brasileiroa retomar as con-
versas sobre a compra dos caças.

Além de se reunir com Dilma,
Hollande se encontrou com o ex-
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, responsável por abrir, em
2009, as negociações com a Das-
sault e com o então presidente
francês Nicolas Sarkozy. Hollan-
de ainda orientou seu ministro
dos Negócios Estrangeiros a dis-
cutir “assuntos comerciais”
com o ministro brasileiro do De-
senvolvimento, Indústria e Co-
mércio, Fernando Pimentel.

“Eles têm demonstrado vonta-
de (de discutir a venda dos caças).
Mas pela finesse dos franceses,
esse assunto não deve ser trata-
do neste primeiro momento”,
afirmou o ministro, antes de re-
ceber Laurent Fabius.

Diálogo bilateral. Escalado pa-
ra falar após o encontro de Dil-
ma e Hollande, o ministro Anto-
nio Patriota disse que o assunto

dos caças não foi tratado “em de-
talhes” pelos dois presidentes.
Numa rápida entrevista, Patrio-
ta afirmou que o encontro serviu
para “aprofundar” o diálogo bila-
teral e discutir intercâmbios nas
áreas de gás, energia nuclear, pe-

tróleo, agricultura e defesa.
“Temos uma agenda na área da

defesa, estamos inclusive cons-
truindo em conjunto um subma-
rino”, afirmou. “Nós temos uma
parceria estratégica em ciência e
tecnologia da informação.”

‘Guerra’. Marco Aurélio Gar-
cia, assessor para Assuntos Inter-
nacionais do governo brasileiro,
disse em tom de brincadeira que
a imprensa aborda o assunto dos
caças Rafale porque “está doida
para ter uma guerra”.

Ao ser questionado sobre a re-
tomada das negociações de
compra das aeronaves, Garcia
admitiu que “a vida é sempre
um recomeço”. A compra dos
caças chegou a ser orçada em
US$ 5 bilhões. Durante seu go-
verno, Lula chegou a anunciar
em público sua preferência pelo
modelo Rafale.

Três empresas
em disputa

Primeira resolução da
ONU garantindo direito à
livre expressão na
internet deve ser votada
em julho, em Genebra

Julian Assange é
motivo de polêmica
sobre internet

‘Assange será preso se deixar
embaixada, diz polícia’

‘Hollande pede criação de
imposto antipobreza’
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. A12.
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