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Índia propõe parceria tecnológica do caça Rafale
WILSON PEDROSA/AE

ca, pois o processo de escolha
ainda estava em andamento. A
preferência de Lula pelo modelo
francês estava ligada à promessa

Polêmica. Um escândalo tomou conta da imprensa indiana,
nos últimos dias, envolvendo a
compra dos caças. O comandan-
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Silêncio. A presidente Dilma
não quis comentar o assunto

de “transferência irrestrita” de
tecnologiaaoBrasil.O maiorimpedimento,noentanto,eraopreço do caça francês, o maior dos
três. Esse custo era maior porque, até então, nenhuma outra
força aérea havia optado por
comprar o Rafale.
Com o anúncio da Índia de
comprar os aviões franceses, o
projetoestá salvoehá umasensível redução no preço do Rafale.
O total do pacote indiano é de
US$ 12 bilhões. O brasileiro,
com 36 unidades, está estimado
em cerca de US$ 6 bilhões.

Instituto Herzog apoia
OEA e cobra nomes da
Comissão da Verdade
Entidade defende
apuração do caso para
que se identifiquem
responsáveis pela morte
do jornalista no DOI-Codi
OInstitutoVladimir Herzogmanifestou apoio à decisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização
dos Estados Americanos (OEA)
deinvestigar amortedojornalista Vladimir Herzog, ocorrida no
DOI-Codi de São Paulo em 1975.
A notificação da decisão foi recebida pela delegação brasileira na
OEA,emWashington, eadenúncia foi entregue na terça-feira.

“A decisão de investigar o assassinato de Vladimir Herzog
merece o apoio de todos aqueles
que propugnam a democracia, a
liberdadedeexpressão eosdireitos humanos”, diz o texto publicado ontem no blog do instituto.
“Essa decisão é mais uma demonstração da importância dos
protestos contra esse assassinatoedovalordesses protestos para a História recente do País e
para seu futuro, pois foi a partir
deles que começou a ruir a ditadura,para darlugar aoregime democrático que hoje vivemos.”
Otextolembra queoutrospaíses que sofreram ditaduras já foram objeto de processos semelhantes da comissão – o próprio

te do Exército indiano, general
V.K.Singh,encaminhouumacarta ao ministro da Defesa da Índia,A.K.Antony,denunciandoirregularidades na compra de diversos equipamentos de defesa.
A Índia sofre com graves problemas de corrupção.
A carta vazou para a imprensa,
o que irritou o ministro que prometeu “punição máxima” para
quemdeixouvazarodocumento.
Reportagem do jornal The Times of India informa que o ministro “falou grosso” e disse que
vaicancelaracordos “sombrios”,
acrescentando que, se quaisquer
irregularidades forem encontradas em qualquer acordo, mesmo
queestejamemfasefinal,onegócio “será cancelado”.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 31 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A11.
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Na reunião bilateral entre Brasil e Índia, ontem, na Hyderabad House, o governo indiano
informou à presidente Dilma
Rousseff que, caso ela opte pela compra dos caças Rafale (da
empresa francesa Dassault),
os indianos estão interessados em estabelecer uma parceria tecnológica com os brasileiros para montagem de um projeto conjunto de transferência
de tecnologia. A Índia anunciou que vai comprar 126 caças franceses.
Adisposiçãodogovernoindiano é de transferir informações
que eles recebam em relação ao

vai analisar isso”, confirmou outro interlocutor da presidente.
O governo brasileiro não quer
discutir a compra dos caças para
Força Aérea Brasileira (FAB) antes do mês de maio. O processo
de compra dos aviões, o projeto
FX-2, está suspenso desde o início do governo Dilma. Na transição,oex-ministrodaDefesaNelson Jobim entregou um relatório para a presidente com a avaliação completa dos três concorrentes: o Rafale, o sueco Gripen,
da Saab, e o americano F-18 Super Hornet, da Boeing.
Em 2010, o então presidente
Luiz Inácio Lula da Silva durante
visita do presidente francês Nicolas Sarkozy anunciou a opção
peloRafale.Ofatogeroupolêmi-
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Rafale. Assim, os três países –
Brasil,Índia eFrança– poderiam
trabalhar juntos em um projeto
deparceriatecnológica.Ogoverno indiano já havia feito oferta
semelhante ao ministro da Defesa, Celso Amorim, durante sua
visita à Índia em fevereiro.
A presidente Dilma, no entanto, não deu nenhuma resposta
aos indianos, ou teceu qualquer
comentário mais detalhado sobre o tema. “Nem cabia ela comentar. A oferta foi feita no momentoem que a Índia apresentava proposta de parceria em várias áreas e esta seria apenas
maisumadelas”,contouumintegrante da delegação brasileira
presenteàreunião.“Elesofereceram cooperação e o Brasil ainda
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Governo indiano, que anunciou a compra de 126 unidades, mostrou disposição de transferir informações ao Brasil, caso País opte pelo modelo francês

MOANA MAYALL/DIVULGAÇÃO

Brasil foi condenado pela Corte
pelo desaparecimento de militantes na Guerrilha do Araguaia.
“Ocasoemblemáticodoassassinato de Vladimir Herzog, por
agentes da ditadura, já foi reconhecido pela Justiça, pela União
e no âmbito da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. No
entanto, ainda não foi investigado para determinar quais foram
esses agentes, quais seus nomes,
quais seus cargos”, diz o texto.
“É pela ausência desses esclarecimentos que a decisão da CIDH se reveste de importância
ainda maior, na medida em que
trazrenovadoimpulso ànecessidade de imediata nomeação dos
integrantes da Comissão da Verdade e início de sua atuação.”
ASecretariadeDireitosHumanos, responsável por coordenar
a resposta brasileira no caso, recebeu a notificação da OEA na
quinta-feiraeaenviou para apreciação da Advocacia-Geral da
União. / FERNANDA YONEYA

Símbolo
de luta
em área
militar
Em ato contra
as comemorações do Golpe
de 64 realizadas nesta semana, foi projetada, anteontem,
na fachada do
Clube Militar no
Rio, a foto do
jornalista Vladimir Herzog morto, símbolo da
luta contra a
ditadura.
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COMPROMISSO KIA
PICANTO POR UM PREÇO

QUE VOCÊ PODE PAGAR.

KIA PICANTO
VERSÕES A PARTIR DE
R$

39.900

COM CÂMBIO MECÂNICO CÓD. J.318 À VISTA + FRETE

COMPLETO COM CÂMBIO AUTOMÁTICO

R$

44.900

CÓD. J.368 À VISTA + FRETE

80 CV (ETANOL)
77 CV (GASOLINA)

CÂMBIO AUTOMÁTICO

AIR BAG FRONTAL
DUPLO

TRIO ELÉTRICO

RODAS DE
LIGA LEVE

CHAVE TIPO
KEYLESS

CD/MP3 COM ENTRADA
AUXILIAR, USB
E PARA IPOD

ESPELHOS RETROVISORES
COM REBATIMENTO
ELÉTRICO E LED

DIREÇÃO ELÉTRICA
E CONTROLES DE
ÁUDIO NO VOLANTE

AR-CONDICIONADO

VÁ HOJE MESMO A UMA CONCESSIONÁRIA KIA, FAÇA UM TEST-DRIVE E APROVEITE. VEJA ABAIXO O TELEFONE DA CONCESSIONÁRIA NO ESTADO DE SÃO PAULO MAIS PERTO DE VOCÊ. PARA OUTRAS LOCALIDADES, LIGUE 0800 77 11011 OU ACESSE WWW.KIA.COM.BR.

A MARCA QUE MAIS CRESCEU
NO BRASIL, ENTRE AS GRANDES,
NOS ÚLTIMOS 3 ANOS.

A MARCA QUE MAIS CRESCEU
NO MUNDO EM 2011.

Grande
São Paulo

Akta Motors
Autostar
(11) 3172-1000 (11) 3723-6666
Osasco
Butantã

Autostar
(11) 3056-5555
Ibirapuera

Autostar
(11) 3055-5555
Morumbi

Autostar
Comart
Germany
Germany
Kivel
Kivel
Mavi Motors
Shop
Show
(11) 5643-3800 (11) 2122-0700 (11) 2081-7050 (11) 2227-7000 (11) 3933-2550 (11) 2905-4333 (11) 3266-7782 (11) 2548-4221 (11) 4331-1000
Jardim Marajoara Jardim Paulistano Mooca
Tatuapé
Piqueri
Center Norte
Consolação
Ipiranga
S. B. do Campo

Aversa
Aversa
Bellsan
Bellsan
Caiuás
Caiuás
Caiuás
Deo
São Paulo Autostar
Litoral
(13) 3202-4040 (19) 3437-8400 (19) 3522-3300 (18) 3636-4040 (17) 3214-5454 (19) 2107-0808 (11) 4013-9777 (11) 3395-3777 (19) 2138-6700
e Interior Santos
Piracicaba
Rio Claro
Araçatuba
S. J. do Rio Preto Indaiatuba
Itu
Jundiaí
Campinas

Destaque
(11) 4723-6666
Mogi das Cruzes

A MAIOR REDE DE CONCESSIONÁRIAS
ENTRE AS MARCAS IMPORTADAS
SEM FÁBRICA NO PAÍS: 163.

Sinal
Sinal
Sol
(11) 4706-6700 (11) 4225-5555
(11) 4433-4000
Alphaville
São Caetano do Sul Santo André

Sol
(11) 4438-8102
Santo André

Stern
Stern
Vig
(11) 3032-4989 (11) 3082-1000 (11) 2421-9500
Alto de Pinheiros Jardins
Guarulhos

Vig
(11) 3386-4040
Shopping Aricanduva

Total
Egydio Motors K-Norte
K-Way
Matriz
RBV
Saday
Santo Amaro
Santo Amaro
Seul Motors
Tigá
Total
(16) 3305-3555 (15) 3332-8500 (19) 3753-2222 (16) 2133-9700 (14) 3201-1100 (12) 3904-1000 (19) 3862-7222 (19) 3891-5050 (16) 3363-4000 (19) 3705-7777 (11) 4414-4444 (11) 4033-4454
Atibaia
Araraquara
Sorocaba
Campinas
Ribeirão Preto
Bauru
S. J. dos Campos Mogi Mirim
Mogi Guaçu
São Carlos
Campinas
Bragança Paulista

Preços válidos de R$ 39.900,00 para o Kia Picanto código J.318 e R$ 44.900,00 para o Kia Picanto código J.368. Válido para pagamento à vista. Frete não incluso, frete mínimo de R$ 500,00 e máximo de
R$ 5.000,00, variável de acordo com o modelo do veículo e o Estado da Federação. Estoque de 5 unidades para o Kia Picanto código J.318 e 5 unidades para o Kia Picanto código J.368. Preços válidos até 4/4/2012 ou término do
estoque, o que ocorrer primeiro.

Cinto de segurança salva vidas.

