
O Brasil não precisa de caças da Suécia, e sim da sabedoria da 
Costa Rica.

 
O articulista esqueceu-se de lembrar que a Costa Rica não tem 8.500 quilômetros quadrados de 
espaço aéreo, a parte maior da Amazônia, o maior volume de água do planeta, riqueza que em 
menos de um século, bem menos, será objeto de disputas encarniçadas, e outros bens preciosos a enos de um século, bem menos, será objeto de disputas encarniçadas, e outros bens preciosos a 
defender, defender, detalhedetalhe no qual a sabedoria não ajuda muito. Uma inocente pergunta se impõe: Se os  no qual a sabedoria não ajuda muito. Uma inocente pergunta se impõe: Se os 
caças fossem americanos e não suecos, como no passado, ele se manifestaria da mesma forma, caças fossem americanos e não suecos, como no passado, ele se manifestaria da mesma forma, 
apenas substituindo o nome do país?apenas substituindo o nome do país?

A rima é a mesma, mas o sentido oposto, ao invés de sabedoria, tecnologia, que, curiosamente, tem A rima é a mesma, mas o sentido oposto, ao invés de sabedoria, tecnologia, que, curiosamente, tem 
sido relegada a plano inferior desde muito. O douto articulista já se perguntou sido relegada a plano inferior desde muito. O douto articulista já se perguntou —— ou não precisa?  ou não precisa? ——  
por que o Brasil não tem uma fábrica de automóveis sua, uma marca de fatopor que o Brasil não tem uma fábrica de automóveis sua, uma marca de fato  nacional? Gurgel, um  nacional? Gurgel, um 
modelo de fibra de vidro que poderia ser o embrião de nossa indústria de automóveis, morreu de modelo de fibra de vidro que poderia ser o embrião de nossa indústria de automóveis, morreu de 
inanição por falta de financiamento e assistência oficial. A China, o país mais desenvolvido do inanição por falta de financiamento e assistência oficial. A China, o país mais desenvolvido do 
mundo no passado distante, que possuía soberbos eruditos, acabou caindo nas garras do ocidente, mundo no passado distante, que possuía soberbos eruditos, acabou caindo nas garras do ocidente, 
humilhada e esfacelada. Só passou a ser respeitada quando se armou.humilhada e esfacelada. Só passou a ser respeitada quando se armou.

O que está incomodando mesmo não são os caças em si, mas a tecnologia para sua fabricação, que O que está incomodando mesmo não são os caças em si, mas a tecnologia para sua fabricação, que 
vem junto. Precisamos também, urgentemente, de uma fábrica de modernos helicópteros de vem junto. Precisamos também, urgentemente, de uma fábrica de modernos helicópteros de 
combate com significativo raio de ação, como precisamos de um Exército bem equipado e uma combate com significativo raio de ação, como precisamos de um Exército bem equipado e uma 
Marinha de Guerra moderna; um país com as extensas costas marítimas como as do Brasil não Marinha de Guerra moderna; um país com as extensas costas marítimas como as do Brasil não 
precisa de sabedoria, pelo menos não prioritariamente, mas de uma boa Força Aérea Naval, além daprecisa de sabedoria, pelo menos não prioritariamente, mas de uma boa Força Aérea Naval, além da
FAB, Exército e Marinha do século 21. Não se faz isso em quatro anos, sem sacrifícios e FAB, Exército e Marinha do século 21. Não se faz isso em quatro anos, sem sacrifícios e 
continuidade, sem o que desmontam tudo assim lhe ponha a mão.continuidade, sem o que desmontam tudo assim lhe ponha a mão.

Já escrevi sobre os percalços sofridos pelo país em seu desenvolvimento; quando as coisas Já escrevi sobre os percalços sofridos pelo país em seu desenvolvimento; quando as coisas 
começam a andar sempre aparecem as viuvas do moderno colonialismo e sua nostalgia do bridão.começam a andar sempre aparecem as viuvas do moderno colonialismo e sua nostalgia do bridão.

Um Senador da República disse nesta semana a findar, no programa do seu partido, que o Brasil Um Senador da República disse nesta semana a findar, no programa do seu partido, que o Brasil 
está em dificuldades porque o governo federal gastou demais.está em dificuldades porque o governo federal gastou demais.

Gastou em que?Gastou em que?
__________________________ 


