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Rússia só aceita liberar carne
do Brasil se vender mais arma
de combate Tiger, que já foi
apresentado em teste no Rio de
Janeiro. E fala-se ainda dos tradicionais lança-foguetes. Nos
bastidores do Ministério da Defesa, ouve-se que essas negociações quebraram preconceitos em relação aos equipamentos russos, por problemas de logística e manutenção.

Pesa também a resistência
da Rússia em ser mais flexível
na transferência de tecnologia. Esse foi o principal motivo
que pesou na decisão que eliminou os caças Sukhoi. O Ministro da Defesa, Celso Amorim,
disse ontem que ainda não há
definições sobre a aquisição
dos 36 caças da FAB.

Segundo ele, a questão será
decidida pela presidente Dilma Rousseff. A concorrência
tem três finalistas: Gripen, da
sueca SAAB, o Rafael, da francesa Dassault, e os F-18, da
americana Boeing. Militares
acreditam que “novela” dos
caças só chegará ao fim em
2013. ■
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Após perder mercado bilionário na Líbia e no Irã, Putin, ao receber Dilma, insistirá na venda de armamentos

Russos querem vender ao Brasil seu carro de combate Tiger, apresentado em teste no Rio de Janeiro
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Divulgação

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 6.

Tombini diz que momento é de investir e consumir
Presidente do BC afirma que
a economia está retomando
fôlego e deve crescer 4% no
segundo semestre e em 2013

O presidente do Banco Central,
Alexandre Tombini, disse ontem
que os impulsos dados à atividade econômica nos últimos meses
ainda não se refletiram em sua totalidade e defendeu que o momento é de continuar investindo
e consumindo no país. Segundo
ele, a economia brasileira está ganhando velocidade e a atividade

estará crescendo em torno de
4% no segundo semestre e em
2013. E tudo isso num cenário de
inflação sob controle.
“É um momento de olhar
mais para dentro e, independentemente do ambiente internacional, continuar investindo e
consumindo no pais dentro de
um ambiente de absoluta estabilidade tanto no sistema financeiro quanto na economia em geral”, afirmou Tombini ao participar de evento em São Paulo
com empresários.A estimativa
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“A inflação no Brasil está sob
controle e se desloca na
direção da trajetória de metas,
ainda que de forma não linear”

oficial do BC para a expansão do
Produto Interno Bruto (PIB) neste ano é de 1,6%.
Tombini afirmou que os recentes choques nos preços das commodities, por causa da seca nos
Estados Unidos, por exemplo,
afetou os preços no Brasil, mas
com menor intensidade e por um
espaço de tempo curto. “Em síntese, quero reafirmar que a inflação no Brasil está sob controle e
se desloca na direção da trajetória de metas, ainda que de forma
não linear”, frisou.

No cenário internacional, o
presidente do BC voltou a afirmar que a perspectiva continua
sendo de baixo crescimento econômico por um período prolongado, e que a Europa continua
sendo a principal fonte de preocupação, mesmo com os avanços registrados nos últimos tempos.Tombini disse ainda que é
exagerada a percepção de que a
economia brasileira é dependente da China, cuja economia deve se desacelerar com um “pouso suave”. ■ Reuters

