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1- Presidente Colombiano visita o Brasil 
2- Estados Unidos fazem proposta ao Brasil para fabricação de caças F-18

1- Presidente Colombiano visita o Brasil 
Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o presidente colombiano, Álvaro Uribe, iniciou 
uma visita de dois dias ao Brasil, com o objetivo de atrair investimentos brasileiros. 
Seu foco é o déficit  colombiano no intercâmbio comercial  bilateral,  neste caso o 
Brasil representa 3% nas exportações colombianas. Para os empresários brasileiros, 
a Colômbia é um forte mercado, principalmente para os aviões de combate e civis 
fabricados pela Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer). A visita também faz 
parte da tentativa de estreitamento das relações bilaterais entre os dois países, dez 
dias após o Exército brasileiro ter fornecido apoio logístico à missão que resgatou da 
selva seis reféns libertados unilateralmente pelas Forças Armadas Revolucionárias 
da Colômbia (Farc). O Presidente Uribe agradeceu ao Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva  pela  discrição  na  operação.  Contudo,  a  aproximação entre  os  dois  países 
enfrentará alguns desafios,  um deles é que o presidente colombiano não tem se 
mostrado um forte entusiasta das iniciativas brasileiras como a União de Nações 
Sul-Americanas (Unasul) e o Conselho de Defesa. (Folha de S. Paulo – Mundo – 
16/02/09).

2- Estados Unidos fazem proposta ao Brasil para fabricação de caças F-18
Segundo a  Folha de S. Paulo,  a empresa norte-americana Boeing propôs à Força 
Aérea Brasileira (FAB), fabricar os caças supersônicos F-18 Super Hornet no Brasil, 
na fábrica da Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), localizada no estado de 
São  Paulo.  A  oferta  também  abrange  parceria  na  construção  da  fuselagem  do 
cargueiro  a  jato  C-390  (projeto  militar  da  Embraer).  O  Presidente  dos  Estados 
Unidos, Barack Obama, está atuando diretamente nas negociações para aumentar 
as chances da Boeing,  entretanto,  um dos pontos que ainda são negociados se 
refere à transferência de tecnologia, na qual a FAB exige a abertura dos códigos 
fontes, para integrar ao caça mísseis nacionais, mas os norte-americanos não se 
mostram dispostos a cumprir a exigência. A FAB declarou que a partir de abril de 
2009 fará visitas aos concorrentes para testar os caças. (Folha de S. Paulo – Brasil 
– 20/02/09).

SITES DE REFERÊNCIA:

Folha de S.Paulo – www.folhaonline.com.br
Jornal do Brasil – www.jb.com.br
O Estado de S. Paulo – www.estadao.com.br



*Informamos que  as  colunas  opinativas  da  Folha  de  S.  Paulo  e  o  conteúdo  na 
íntegra  de  O  Estado  de  S.  Paulo  não  estão  mais  disponíveis  gratuitamente  na 
versão online. No entanto, aqueles que tiverem interesse em receber as notícias 
destes  jornais  utilizadas  na  produção  do  Informe  Brasil,  podem  solicitá-las  a 
gedes@franca.unesp.br

***Equipe:
Ana  Paula  Lage  de  Oliveira  (Redatora,  graduanda  em  Relações  Internacionais, 
bolsista PIBIC/CNPq);  Ana Paula Silva (Redatora, mestranda em História),  Diego 
Barbosa Ceará (mestrando em História); Érica Winand (Supervisora, doutoranda em 
História,  bolsista  FAPESP);  Heed  Mariano  Pereira  (Redatora,  graduanda  em 
Relações Internacionais); Juliana de Paula Bigatão (Redatora-Chefe, mestranda em 
Relações  Internacionais  e  bolsista  FAPESP);  Mariana  Nascimento  (Redatora, 
graduanda em Relações Internacionais); Marina Salomão (Redatora, graduanda em 
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