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2001
Projeto
O projeto FX-2, para a com-
pra de 36 novos caças, teve
início no governo FHC

2003
Adiamento
Lula assume o governo e bar-
ra o projeto, alegando que os
recursos seriam deslocados
para o projeto Fome Zero

2006
Retomada
Lula decide retomar o proje-
to para a compra dos caças

2008
Os concorrentes
Governo anuncia os três con-
correntes: o F-18 E/F da nor-
te-americana Boeing, o Rafa-
le, da francesa Dassault, e o
Gripen NG, da sueca Saab

2009
Preferência
Lula anuncia preferência pe-
lo caça francês. Aeronáutica
reage e diz que processo não
está encerrado. Depois de
várias polêmicas, o presiden-
te adia resultado da licitação

2010
Relatório
Relatório da FAB indica que
os caças Rafale e F-18 con-
tam com características supe-
riores ao Gripen. Às vésperas
da eleição, Lula engaveta de-
cisão para não prejudicar a
campanha de Dilma Rousseff

2011
Novo governo
Dilma assume a Presidência,
mas não trata a compra dos
caças como prioridade

Dilma vai à França sem decisão sobre caça
Após encontro com ministro da Defesa francês, Celso Amorim afirma que Brasil ainda não tem definição sobre a compra de aeronaves

CRONOLOGIA

UESLEI MARCELINO/REUTERS

BRASÍLIA

Faltando um mês para a visita
da presidente Dilma Rousseff
à França, os ministros da Defe-
sa francês, Jean-Yves Le
Drian, e seu colega brasileiro,
Celso Amorim, analisaram on-
tem a associação estratégica
bilateral entre os dois países,
mas sem definir a questão da
concorrência milionária para
a compra de caças que interes-
sa a Paris.

Ao fim da reunião, os dois mi-
nistros informaram que o encon-
tro serviu para reforçar a impor-
tância da relação estratégica fir-
mada durante o mandato dos ex-
presidentes Nicolas Sarkozy e
Luiz Inácio Lula da Silva, e tam-
bém para revisar a execução dos
contratos de compra de cinco
submarinos Scorpène e de 50 he-
licópteros Eurocopter, avalia-
dos em mais de€ 8,5 milhões.

Le Drian destacou as “rela-
ções estreitas” entre os dois paí-
ses ao salientar que sua visita ao
Brasil ocorre antes da “visita ofi-
cial que a presidente Dilma fará a
Paris no início de dezembro” e
após o encontro entre Dilma e o
presidente francês, François
Hollande, ocorrido em junho.

“Temos uma relação impor-
tante com a França, uma relação
que se estende por várias áreas e
que é particularmente forte na
área de defesa (...), e essa relação
se intensificou nos últimos anos
com a compra milionária de equi-
pamentos franceses”, recordou
Amorim.

Os dois ministros afirmaram
terconversado sem restrições so-
bre a concorrência que o Brasil
promovepara acomprados 36 ca-
ças pelo valor aproximado de
US$5bilhões,emboraAmorimte-
nha insistido em dizer que o Bra-
sil ainda não tomou uma decisão.

Os finalistas são a francesa
Dassault, com o avião Rafale, a
norte-americana Boeing, com o

F/A-18 Super Hornet, e a sueca
Saab, com o Gripen NG. “Não há
assuntos que sejam tabu. Mas o
nosso entendimento é que essa é
uma conversa em que os dados
estão sobre a mesa, que envolve
uma decisão pelo lado brasilei-
ro, e que em algum momento es-
sa decisão terá de ser tomada”,
disse Amorim. O governo brasi-
leiro adiou a decisão para 2013,
informou recentemente uma
fonte governamental.

Num primeiro momento, o fa-
vorito era o avião francês, que
chegou a ser proclamado vence-

dor pelo ex-presidente Lula.
Mas a decisão acabou sendo dei-
xada para o governo Dilma, e foi
postergada por motivos orça-
mentários.

O ministro francês também
apontou a necessidade de refor-
çar a cooperação bilateral “na lu-
ta contra os narcotraficantes e
as rotas do narcotráfico”, em es-
pecial na fronteira do Brasil com
a Guiana e por todo o Caribe.

Visita. Le Drian, que faz sua pri-
meira visita ao Brasil na condi-
ção de ministro da Defesa fran-

cês, teve no domingo uma reu-
nião a portas fechadas com in-
dustriais do setor de defesa, no
Rio de Janeiro.

Depois de se reunir com Amo-
rim em Brasília, o ministro fran-
cês pretendia ir a Itaguaí, no Rio,
onde estão sendo construídos a
base naval e o estaleiro em que
será montado o primeiro subma-
rino Scorpène francês, dos cinco
comprados pelo Brasil num con-
trato assinado em 2008.

Os outros quatro submarinos
serão construídos no Brasil. O úl-
timo será um submarino com

propulsão nuclear, que o Brasil
adaptará com tecnologia pró-
pria e que o governo brasileiro
pretende ter pronto em 2021.

O Brasil, que se impôs como
meta relançar uma indústria béli-
ca forte, estabelece em todos os
contratos do setor as exigências
da transferência de tecnologia e
da fabricação nacional dos apare-
lhos, inclusive com vistas à ex-
portação. E o contrato que des-
perta o maior interesse, tanto da
França, como dos Estados Uni-
dos, é o dos caças. /AFP(TRADUÇÃO

DE ALEXANDRE HUBNER)

Defesas. O ministro da Defesa francês, Le Drian (esq.), encontrou-se ontem em Brasília com o brasileiro Celso Amorim

Os preços publicados são por pessoa, em apartamento duplo, com saída de São Paulo. As taxas de embarque não estão incluídas e deverão ser pagas por todos os passageiros. Preço, datas de saída e condições de pagamento sujeitos a reajustes. Ofertas válidas 
para compras realizadas até 1 dia após a publicação deste anúncio. Imagens meramente ilustrativas. Condições para pagamento: 12 vezes, sendo 1 + 11 no cheque ou no boleto. Passeios não incluem ingressos. Câmbio base 5/11/2012: US$ 1,00 = R$ 2,13. 
Preço válido para saídas 23/dezembro. Alguns itens podem não estar disponíveis para todos os roteiros anunciados. Consulte inclusões e roteiros detalhados com nossos vendedores. *Garantia de melhor preço válida exclusivamente para as viagens acima 
anunciadas e para a rede de hotéis preferenciais CVC. Consulte a lista completa dos hotéis participantes com nossos vendedores. Para obtenção da garantia, o cliente deverá apresentar, em uma loja CVC, o orçamento da concorrência, por escrito, de ofertas 
idênticas às anunciadas pela CVC. São compreendidas ofertas idênticas às da CVC aquelas cujas datas e horários da viagem (ida e volta), destinos e fornecedores (hotel e companhia aérea) sejam exatamente os mesmos em todos os seus termos e condições.

SIGA A CVC 
NAS REDES 
SOCIAIS /cvcviagenscvc.com.br

Veja estes e muitos outros roteiros no 
nosso site, na loja CVC mais próxima 
ou consulte seu agente de viagens. 

ARUBA 8 dias/7 noites
A ilha das Antilhas Holandesas fica a apenas 29 km da América do Sul. Durante o dia, pode-se caminhar 
em trilhas, passear de jipe, praticar esportes náuticos, mergulhar e andar de submarino. À noite, 
os cassinos, as discotecas, os bares e os mais de 200 restaurantes animam os visitantes. A gastronomia 
de Aruba é de dar água na boca. Sua variedade inclui massas, carnes, frutos do mar, churrasco 
e comida típica da ilha, que mescla cozinhas holandesa, oriental e caribenha.

Inclui: passagem aérea, transporte aeroporto/hotel/aeroporto, hospedagem e guias 
acompanhantes falando português.
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Aruba
Impossível não se apaixonar
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APOIO TOTAL: A CVC tem centenas de pessoas cuidando da sua 
viagem em cada momento para que você aproveite ao máximo.

Neste fi m de 
ano, quer fugir 
pra outro lugar?

#vamosfugir
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A13.




