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Eventos próximos 
em toda a Índia

Potpourri

Eid-ul-Fitr 

Eid-ul-Fitr marca o fim do Ramadã, 
o mês sagrado islâmico do jejum. As 
pessoas visitam os movimentados 
mercados de rua para se deleitarem 
com a comida deliciosa. 

ONdE: Mumbai, Delhi, Lucknow, 
Hyderabad e outros 

5dE JUnHO dE 2019

GaNGa dussEhra

Este festival é comemorado para marcar a descida do 
rio Santo Ganga na terra. Ghats são embalados com 
os devotos que se reúnem ao longo do rio para dar um 
mergulho sagrado em sua água pura.

ONdE: Varanasi, Haridwar e Rishikesh

dE JUnHO dE 201912
FEstival dE vErãO dE shimla

Desde testemunhar grandes espetáculos 
musicais e culturais e saborear 
deliciosas comidas de rua até comprar 
artesanato local e roupas da moda, o 
evento contribui para uma experiência 
refrescante, longe do calor de verão das 
planícies. 

ONdE: Shimla

a 7 dE JUnHO dE 20192



 |  3  |  w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . g o v. i n

Puri rath Yatra

Uma grande procissão acompanha 
os ídolos do Senhor Jagannatha 
e Seus irmãos carregados em 
carruagens imponentes chamadas 
rathas, que proporcionam uma visão 
verdadeiramente espetacular. 

ONdE: Puri, Odisha

4 a 16 dE JUlHO dE 2019

Yuru KaBGYat

O festival de dois dias 
apresenta apresentações 
sagradas de dança 
mascarada e outros 
rituais em meio a um 
cenário perfeito para 
as montanhas cobertas 
de neve. Observar 
os monges tocando 
instrumentos musicais 
como bateria e pratos 
para celebrar é uma 
experiência emocionante.

ONdE:  Mosteiro de 
Lamayuru, Ladakh

a 30 dE JUnHO dE 2019

COrrida dE BarCO ChamPaKulam

Esta corrida popular é a mais antiga corrida 
de barcos de cobra de Kerala. Uma grande 
procissão é realizada antes da corrida 
começar. Possui carros alegóricos exóticos, 
barcos decorados com guarda-sóis coloridos 
e artistas performativos.

ONdE: Champakulam, Kerala

dE JUlHO dE 2019

15
29

BEh dEiNKhlam

O festival de três dias testemunha uma grande procissão de carruagens 
e troncos de árvores cerimoniais para uma piscina sagrada de água. Um 
emocionante jogo de futebol também é realizado entre os habitantes locais.

ONdE:  Jowai, Jaintia Hills, Meghalaya

24a 28 dE JUlHO dE 2019
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Com a Índia a fazer grandes progressos no sentido de se tornar uma nação digitalmente 
capacitada, gostaríamos de, com esta edição do India Perspectives, apresentar a nova versão 
digital e nosso novo domínio, www.indiaperspectives.gov.in O site também servirá como um 
arquivo de todas as edições anteriores e trará todas as suas histórias favoritas, a apenas um 
clique de distância.

Nesta edição nova e digitalizada, começamos por revisitar alguns dos maiores acréscimos à 
nossa política anterior com burocratas que serviram com várias missões indianas e olhar para a 
associação BIMSTEC dos países da Baía de Bengala. Também fazemos uma viagem pela estrada 
da memória e viajamos de volta a Wuhan, na China, enquanto resumimos as relações entre a 
Índia e a China desde a cúpula informal de abril de 2018.

A imagem global da Índia mudou dramaticamente na última década e viajamos para IIT Madras 
para alcançar algumas das mentes mais brigadas que fizeram parte do esforço para tornar o país 
melhor. Também analisamos como várias plataformas de streaming on-line surgiram como o 
novo destino de entretenimento e têm um público em crescimento exponencial. Outro aspecto 
que conseguiu atrair a atenção global é o acesso cada vez mais fácil ao investimento estrangeiro 
na Índia, uma mudança provocada por algumas mudanças políticas muito aguardadas e pela 
facilitação de organizações apoiadas pelo governo, como a Investir na Índia.

Também nos deleitamos com o sucesso das duas principais instituições científicas do país, 
a ISRO e a DRDO. A ISRO lançou com sucesso o EMISAT em órbita ao redor da Terra, com 28 
satélites internacionais de clientes, enquanto o DRDO, com a implantação quase perfeita de 
um foguete especial, entrou no grupo de países selecionados que possuem sistemas de defesa 
antisatélite e balistec.

Com a colheita de Rabi, viajamos para diferentes partes da Índia em nossa seção de fotos e 
vivenciamos a emoção de vários festivais de colheita que são muito diferentes uns dos outros 
e, ao mesmo tempo, similares. Em seguida, seguimos para os estados costeiros de Karnataka, 
Goa e Kerala com viajantes experientes em busca de ideias de bem-estar que proporcionem 
relaxamento para a mente, corpo e alma.

Finalmente, nós experimentamos as tendências futuras que quase redefiniram o espaço 
culinário indiano com experiências gastronômicas interessantes, embora deliciosas. Também 
viajamos de volta para a capital nacional e caminhamos pelas ruas da Colônia 
Lodhi, um dos primeiros entre muitos distritos de arte públicos que foram 
identificados em toda a Índia.

Nós convidamo-o a experimentar a nova e melhorada versão da Perspectivas 
da Índia e esperamos que goste de navegar por ela.

Raveesh Kumar

PrEFáCiO
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O BiMstEC surgiu como um novo motor para a cooperação 
regional. O ex-embaixador indiano anil Wadhwa olha por 
que 2019 é um ano crucial para a organização

Bimstec
feito por Anil WAdhWA

O pOtEncial dO
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a 
Iniciativa da Baía da 
Bengala para a Cooperação 
Técnica e Econômica 
Multissetorial (BIMSTEC) é 
uma organização que reúne 

Bangladesh, Índia, Sri Lanka, Tailândia, 
Mianmar, Butão e Nepal. O objetivo desta 
organização regional é fazer a ponte entre 
o Sul e o Sudeste Asiático e aumentar 
o potencial dos países membros, 
mitigando os efeitos da globalização, 
utilizando recursos regionais e vantagens 
geográficas. O BIMSTEC tem promovido 
ativamente a cooperação regional 
desde as últimas duas décadas, de fato, 
um secretariado permanente para a 
organização tem funcionado em Dhaka 
desde agosto de 2014. O BIMSTEC é cada 
vez mais visto como uma alternativa 
à SAARC que tem visto vários logmas 
ao longo dos anos. O BIMSTEC é 
uma organização setorial e, em 2008, 
acrescentou 15 setores como áreas 
de foco - cooperação e investimento, 
fortalecimento do turismo médico 
e budista, tecnologia, energia, 
transporte e comunicação, 
turismo, pesca, agricultura, 
saúde pública, pobreza. 
alívio, contra-terrorismo 
e criminalidade 

transnacional, meio ambiente e gestão de 
desastres, cooperação cultural, contato 
entre povos e mudanças climáticas. O 
trabalho começou numa nova carta para 
o BIMSTEC, que até agora funcionou com 
base na declaração de 1997 em Bangcoc, 
nos resultados das quatro cúpulas e em 
um Retiro de Líderes em 2016. Isso torna 
2019 um ano crucial para a organização. 
A quarta cúpula, realizada em agosto 
de 2018, tomou algumas decisões 
importantes, que incluem a criação de 
um Comitê de Trabalho Permanente 
para orientar durante os períodos de 
cúpula intra e preparar o Regulamento 
Interno. O secretariado recebeu atenção 
e prometeu mais recursos financeiros e 
humanos, bem como a elevação de seu 
papel como coordenador, monitorador 
e implementador das atividades da 
organização. Os Estados membros 
também considerarão uma proposta 
da Tailândia para enfocar cinco áreas 
principais de conectividade, comércio 

e investimento, contatos pessoais, 
segurança e ciência e tecnologia 

para beneficiar a organização.
Enquanto um 

Memorando de 
entendimento sobre a 
interconexão de rede 

acima: O Primeiro 
Ministro Narendra 

Modi a discursar na 
quarta cúpula do 

BIMSTEC realizada em 
Kathmandu, Nepal, em 

agosto de 2018 O BiMstEC abre novos caminhos para a cooperação 
entre os seus membros, que pertencem tanto ao sul 

da ásia quanto ao sudeste da ásia.
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topo da Página em 
Frente: O PM Narendra 
Modi com os líderes das 
nações BIMSTEC durante 
a quarta cúpula BIMSTEC 
em Kathmandu, Nepal, em 
agosto de 2018

em Baixo da Página em 
Frente: O PM Narendra 
Modi sendo saudado 
por Ishwar Pokhrel, 
vice-primeiro ministro 
e ministro da Defesa do 
Nepal em sua chegada 
à quarta cúpula do 
BIMSTEC

acima: O PM Narendra 
Modi chega a Kathmandu, 
Nepal para a quarta 
cimeira do BIMSTEC em 
agosto de 2018

foi assinado na última cúpula, a 
organização vem ter discutido sobre 
um acordo de livre comércio nos 
últimos 14 anos e ainda tem que criar 
um Centro de Energia BIMSTEC apesar 
do acordo ser alcançado em 2009. O 
Acordo de Veículos Motorizados e o 
Acordo de Navegação Costeira ainda 
estão a ser considerados, ambos 
importantes para a conectividade. A 
organização fez bem no fortalecimento 
da cooperação em segurança - as 
reuniões anuais dos conselheiros de 
segurança nacional e chefes do exército 
são realizadas, e no futuro, os ministros 
de origem também começarão a se 
reunir. Uma revitalização de fóruns 

comerciais e econômicos e reuniões de 
universidades, organizações culturais, 
mídia e parlamentares estão nos 
cartões.

As áreas litorâneas da Baía da 
Bengala, que são membros da 
organização, têm grandes zonas 
econômicas exclusivas e recursos 
navais relativamente fracos para 
sua proteção. É nesta área que 
países como a Índia podem liderar o 
aumento da conscientização sobre 
o domínio marítimo, fortalecendo 
as capacidades onde quer que seja 
através da Marinha e da Guarda 
Costeira e estabelecendo Centros 
Regionais de Compartilhamento de 

O BiMstEC é uma organização setorial e, em 2008, 
acrescentou 15 setores como áreas de foco de cooperação
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Nós NãO só 
tEmOs rElaçõEs 
diPlOmátiCas COm 
tOdOs Os PaísEs 
BimstEC, mas 
EstamOs FOrtEmENtE 
CONECtadOs PEla 
CivilizaçãO, história, 
artE, idiOma, 
CuliNária E Cultura 
COmPartilhada.

narendra Modi
Primeiro Ministro da Índia
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sincronização e cooperação energética, os 
países BIMSTEC devem concentrar-se na 
construção de conectividade em todas as 
formas e dimensões - conectividade física 
terrestre, marítima e aérea, conectividade 
digital e conectividade de pessoas a 
pessoas. O fortalecimento da conexão 
budista, conectando-se através de zonas 
comunitárias fronteiriças, formas de arte 
cultural e cinema precisa ser encorajado. 

acima: O Ministro das 
Relações Exteriores, 

Sushma Swaraj, durante 
uma reunião com M 

Shahidul Islam, secretário-
geral do BIMSTEC em 

Dhaka, Bangladesh, em 
outubro de 2017 

abaixo: O PM Narendra 
Modi presencia a cerimônia 
de assinatura da convenção 

BIMSTEC em Katmandu, 
Nepal, durante a quarta 
cúpula do BIMSTEC em 

agosto de 2018

Informações (ISCs) alinhados com o Centro 
de Compartilhamento de Informações em 
Cingapura. A cooperação precisa de ser 
fortalecida para combater o terrorismo, o 
extremismo violento e a radicalização, e 
a cooperação precisa de ser aprofundada 
para lidar com ameaças de segurança 
tradicionais e não tradicionais de maneira 
abrangente.

O estudo BIMSTEC de transporte, 
infraestrutura e logística (BTILS), realizado 
em meados dos anos 2000 e financiado 
pelo Banco Asiático de Desenvolvimento, 
identificou 160 projetos para aumentar 
a conectividade, dos quais 65 foram 
priorizados. A Rodovia Trilateral, o projeto 
multimodal de Kaladan e o Acordo entre 
Bangladesh e Butão, Índia e Nepal, são os 
carros-chefes. Tudo isto está próximo da 
realização, embora os desafios da última 
milha permaneçam. A fim de impulsionar 
o comércio, turismo e investimento, e para 
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A presença de recursos marinhos como 
peixes apresenta oportunidades regionais no 
desenvolvimento conjunto de uma economia 
azul e fomenta a economia da montanha, 
especialmente em países como o Butão.

Para emergir como uma organização regional 
vibrante, os Estados membros precisarão DE 
introduzir medidas de facilitação do comércio, 
harmonizar seus meios técnicos nacionais, 
fortalecer as cadeias de valor regionais, ligando 
o sul eo sudeste da Ásia e estabelecer parques 
industriais para investimentos dos países da 
região. O comércio marítimo e a navegação 
costeira entre os países da organização precisam 
ser viabilizados, o nordeste da Índia, desenvolvido 
e conectado com o restante da região, os 
modelos de transporte multimodal tornados mais 
predominantes e as zonas econômicas costeiras e 
fronteiriças desenvolvidas. A Índia deve completar 
os projetos de conectividade física que realizou 
na região - como a rodovia trilateral que conecta 
a Índia à Tailândia via Mianmar, e o projeto 
multimodal de Kaladan conectando os estados 
do nordeste da Índia a Mianmar, no mínimo. Os 
membros da organização devem pressionar pelo 
comércio transfronteiriço de energia, uma rede 

de energia BIMSTEC e cooperação regional de 
energia renovável, dado o potencial hidrelétrico 
da região e a presença de gás e petróleo em 
países como Mianmar e Bangladesh.

Como o PM Narendra Modi disse em 
Katmandu, a integração regional no sul da Ásia 
iria adiante “através da SAARC ou fora dela, entre 
todos nós ou alguns de nós” - a BIMSTEC abre 
novos caminhos para a cooperação entre seus 
membros. A Índia, como principal contribuinte 
para a organização, precisará prestar mais 
atenção ao seu revigoramento, ajudando-a 
a superar sua falta de impulso político, 
assegurando a disponibilidade de recursos 
financeiros e o envolvimento das empresas e 
da sociedade civil no funcionamento dessa 
organização que emergiu como um novo motor 
para a cooperação regional.

Líderes 
das nações 
BIMSTEC posam 
para uma foto 
de grupo no 
evento de retiro 
BIMSTEC em 
Kathmandu, 
Nepal, em 
agosto de 2018

Anil Wadhwa foi Secretário (Leste) no Ministério das 
Relações Exteriores entre 2014-16. Ele serviu como 
embaixador da Índia na Itália, Tailândia, Omã, Polônia 
e Lituânia e San Marino e serviu em várias funções 

em missões indianas em Hong Kong, Pequim, e na Missão Permanente 
da Índia em Genebra. Ele também trabalhou na Organização para a 
Proibição de Armas Químicas em Haia e liderou a delegação indiana 
nas reuniões do BIMSTEC em Bangkok entre 2012-14.
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Um ano se passou desde que a Cúpula informal Índia-China entre o 
PM narendra Modi e o Presidente Xi Jinping aconteceu em Wuhan. 
O ex-embaixador da Índia na China, Gautam Bambawale, fala sobre 
como a relação entre os dois países voltou ao equilíbrio após a cúpula

revisitado
Wuhan
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a 
Índia e a China contribuíram 
com o conceito de 
“cimeiras informais” para 
a prática diplomática 
global. A seminal Cimeira 

Informal de Wuhan, realizada entre o 
Primeiro Ministro Narendra Modi e o 
Presidente Xi Jinping em abril de 2018, 
é um exemplo perfeito disso. A cúpula 
mostrou que a interação de liderança 
entre dois países poderia ser inteiramente 
no nível informal, sem a necessidade de 
qualquer um dos sinos e assobios que 
o protocolo internacional exige. Essas 
reuniões informais, no 
passado recente, foram 
uma pequena parte de 
uma visita formal maior 
de um líder estadual. 
No entanto, a reunião 
em Wuhan, foi um dos 

primeiros que foi totalmente informal em 
seu ambiente, na abordagem e na sua 
implementação. A razão pela qual os dois 
países concordaram em tal “Encontro de 
Líderes Informais” foi dar tempo e espaço 
suficiente para os líderes conversarem 
entre si sobre tópicos que eles próprios 
decidiram. Havia alguma coordenação 
sobre os assuntos gerais a serem cobertos 
de antemão, mas os líderes eram livres 
para decidir quanto tempo duraria em 
qualquer assunto ou em que direção 
uma determinada conversa seria tomada. 
Embora isso possa ser verdade para 

Página em Frente: 
O PM Narendra 

Modi e o presidente 
da China, Xi 

Jinping, fazem um 
passeio de barco 

no Lago Leste, em 
Wuhan, China, em 
28 de abril de 2018

À direita: O PM 
Modi reúne-se 

com o Presidente 
Jinping, em Wuhan, 

China, em 27 de 
abril de 2018

a cúpula informal foi um exercício de 
compreensão do ponto de vista do outro lado, dos 
seus sonhos, das suas metas e dos objetivos e das 
suas estratégias
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dEvEmOs 
NOs OPOr aO 
PrOtECiONismO 
E aO 
uNilatEralismO, 
dEFENdEr 
Os valOrEs 
FuNdamENtais 
E Os PriNCíPiOs 
BásiCOs da 
OrGaNizaçãO 
muNdial dO 
COmérCiO (OmC).

Xi Jinping
Presidente da China

acima: O PM Modi e o 
Presidente Jinping visitam o 
Museu Hubei em Wuhan, China

abaixo: O PM Modi e o 
Presidente Jinping caminham 
juntos pelo East Lake, em 
Wuhan, China

CONCOrdO 
PlENamENtE COm 
a imPOrtâNCia 
da Paz E da 
EstaBilidadE 
NO muNdO, 
CONCOrdO 
PlENamENtE 
quE a íNdia E a 
ChiNa POdEm 
dEsEmPENhar um 
PaPEl POsitivO 
muitO POsitivO 
Para a Paz, a 
EstaBilidadE E a 
PrOsPEridadE NO 
muNdO.

narendra modi
Primeiro Ministro da Índia
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acima: O PM 
Modi encontra o 

Presidente Jinping 
no Museu da 

Província de Hubei, 
Wuhan, China

reuniões mais formais com uma agenda 
definida, é a marca registrada de uma reunião 
informal. Assim, a Índia e a China, que deram 
ao mundo a Panchsheel ou cinco princípios 
de coexistência pacífica nos anos 1950, 
mais uma vez contribuíram para a prática 
diplomática no século XXI.

A Cimeira Informal de Wuhan, entre o 
Primeiro Ministro da Índia e o Presidente da 
China, também foi forte no que é descrito 
por alguns como “comunicação estratégica”. 
Foi um exercício de compreensão do 
ponto de vista do outro lado, seus sonhos, 
seus objetivos e metas, suas avaliações e 
suas estratégias. Começando com a ética 
civilizacional de cada país, normas e tradições 
que moldam a realidade de hoje, os dois 

líderes também falaram entre si sobre as 
esperanças, ambições e desejos de seu povo. 
Isso se traduziu em entendimento mútuo das 
políticas do outro, tanto domésticas quanto 
estrangeiras, a natureza da geo-economia e 
geopolítica, como os dois podem trabalhar 
juntos em fóruns multilaterais maiores, bem 
como um reconhecimento das áreas onde 
os dois lados tem diferenças de opinião e 
posições. Tal troca de pontos de vista clara, 
franca e direta talvez não tenha sido possível 
em ambientes mais formais, onde os líderes 
normalmente falam de textos preparados. As 
configurações informais são mais fáceis de 
produzir visões francas e compartilhamento 
de confidências. Assim, o presidente Xi e 
o PM Modi foram pioneiros ao estabelecer 

a cimeira informal de Wuhan entre o primeiro-ministro indiano e o 
presidente chinês também foi forte na comunicação estratégica
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2018. Embora nossos ministros tenham ido 
principalmente à China para participar de 
reuniões da Organização da Corporação de 
Xangai (SCO), ambos tiveram um importante 
segmento bilateral em suas visitas. De 
fato, a Cúpula de Wuhan foi formalmente 
anunciada à opinião pública pela EAM 
Sushma Swaraj e pela FM chinesa Wang 
Yi em sua interação com a mídia após sua 
interação bilateral em Pequim. A ministra da 
Defesa, Nirmala Sitharaman, também teve 
uma reunião bilateral muito importante com 
sua ministra chinesa, que levou a um degelo 
na defesa e na cooperação militar entre 
nossos países. A visita à Índia do ministro 
da Segurança Pública da China e a interação 
com o ministro do Interior Rajnath Singh 
levou a novos motivos para a cooperação 
entre a Índia e a China na aplicação da lei, no 

novos precedentes e normas diplomáticas.
O fato de a Cúpula Informal entre Índia 

e China, em Wuhan, ter sido bem-sucedida 
no retorno do relacionamento bilateral a um 
nível ainda mais equilibrado tornou-se cada 
vez mais óbvio no último ano. Aí reside a 
sua importância, bem como o seu sucesso. 
O retorno da relação Índia-China ao seu 
equilíbrio anterior é de fato uma grande 
contribuição do Presidente Xi e do PM Modi.

Quais foram os resultados após a Cimeira 
Informal de Wuhan? Primeiro, as reuniões 
ministeriais foram retomadas entre os dois 
países com os Ministros de Relações Exteriores 
e de Defesa da Índia, Sushma Swaraj e Nirmala 
Sitharaman, tendo visitado a China e em troca 
o ministro da Defesa da China, Wei Fenghe, 
o ministro da Segurança Pública Zhao Kezhi 
e o ministro das Relações Exteriores Wang Yi. 

O PM Modi e o Presidente Jinping durante uma reunião na Casa de Hóspedes do Lago Este, em Wuhan, China



|  17  |  w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n|  16  |ÍND IA  P E R S P E C T I V A S

Terceiro, o déficit comercial da Índia com a 
China diminuiu mesmo enquanto o comércio 
continuou a sua expansão. No entanto, 
mais precisa de ser feito, especialmente na 
exportação de produtos farmacêuticos indianos 
e software para a China. Se conseguirmos 
vender esses itens para a China, só então haverá 
uma mudança básica no quadro do déficit. 
Para combater o desequilíbrio comercial, 
a Índia deve se concentrar em atrair mais 
turistas chineses para a Índia, bem como em 
garantir que as empresas chinesas invistam em 
empreendimentos greenfield em nosso país. 
Quarto, dadas as diretrizes da cúpula informal 
em Wuhan, é importante que a fronteira Índia-
China esteja relativamente quieta neste verão 
como resultado do entendimento entre o PM 
Modi e o Presidente Xi. Isso permitiu que a 
Índia se concentrasse em sua própria prioridade 
interna de uma eleição geral. Em quinto lugar, 
o fato de que a Índia e a China deram as mãos 
para o treinamento de diplomatas afegãos 
com vistas a contribuir para o progresso 
e a estabilidade do país asiático é de fato 
significativo. Finalmente, a Índia se tornou um 
membro ativo da SCO, participando de todas as 
suas atividades, incluindo exercícios militares 
conjuntos. Essa colaboração proporciona à Índia 
parceiros importantes, inclusive na região da 
Ásia Central

Se uma segunda cimeira informal entre os 
líderes da Índia e da China será realizada no final 
deste ano é para os dois lados decidirem. Seja 
como for, parece à maioria dos observadores 
que a opção “Cimeira Informal” para reuniões de 
nível de liderança parece estar aqui para ficar.

Gautam Bambawale foi o ex-embaixador da 
Índia no Butão, no Paquistão e na China. Ele 
estava presente em Wuhan na qualidade de 

embaixador indiano na China. Ele é atualmente um professor ilustre, 
Symbiosis International University, Pune. As opiniões expressas neste 
artigo são dele.

combate ao terrorismo e no compartilhamento 
de informações. Isto provará ser de particular 
importância nos próximos anos. Em dezembro 
de 2018, os Ministros das Relações Exteriores da 
Índia e da China realizaram sua primeira reunião 
do mecanismo de alto nível sobre intercâmbios 
entre pessoas, que foi identificado como o 
elo fraco em nossos laços bilaterais. Bons 
intercâmbios políticos e econômicos precisam 
ser apoiados por fluxos mais altos de cidadãos 
comuns entre nossos países.

Em segundo lugar, os intercâmbios militares 
também recomeçaram com as interações 
entre nosso Comando do Exército do Leste e o 
Comando do Teatro Ocidental da China. Como 
esses são os comandantes e as tropas que 
formam seções significativas de nossa fronteira 
comum, é importante que eles se encontrem 
e tentem entender o funcionamento do outro 
lado, incluindo como eles reagem a situações 
no solo. O que é ainda mais importante é a 
retomada da cooperação naval, como foi visto 
recentemente com a visita de dois navios 
da Marinha Indiana a Qingdao, em abril, 
para participar na Revisão Internacional da 
Frota da China.

acima: A MIRE 
Sushma Swaraj 

a ser recebido 
pelo Ministro das 

Relações Exteriores 
da China Wang Yi em 

Pequim, China, em 
24 de abril de 2018
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Enquanto a nação aguarda os resultados das recentes eleições gerais de 2019, 
analisamos o massivo processo eleitoral que testemunhou o recorde de 900 
milhões de eleitores, tornando-se o maior exercício democrático do mundo.

feito por Abhijit MAjuMder

V O pOVO
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Bocas caíram em todo o mundo com a 
menção de 900 milhões de pessoas 
que escolheram um governo em 
um exercício gigante como a Índia 
testemunhou as eleições gerais de 

2019. O maior exercício democrático do mundo, 
a eleição geral indiana para constituir o 17º Lok 
Sabha foi realizada em sete fases de 11 de abril 
a 19 de maio de 2019. Este ano, a Comissão 
Eleitoral da Índia (ECI) criou cerca de 1 milhão 
de assembleias de voto. no país, 10 por cento 
superior às eleições de 2014. Conduzida em sete 
fases, distribuídas em 39 dias, as eleições foram 
as mais longas de sempre na Índia, em termos 
do número de dias para os quais a pesquisa 
foi realizada. Esta foi também a primeira 
vez em que os eleitores foram autorizados a 
transportar qualquer um dos 12 cartões de 
identidade aprovados para a estação de voto 
e os recortes de eleitores não foram utilizados 
como documento de identificação autónomo. 
As eleições de 2019 também testemunharam 
o maior número de eleitores em uma tentativa 
de 67,11% em 542 distritos eleitorais barrando 
Vellore em Tamil Nadu, onde as pesquisas 
foram canceladas. O número de eleitores deste 
ano é 1,16 por cento maior do que os 65,95 
por cento de 2014. Enquanto Lakshadweep 
registrou a maior taxa de participação dos 
eleitores em 84,96, os estados nordestinos 
de Tripura, Nagaland e Manipur também 
pontuaram bem com 83,20%, 83,09% e 
82,69%, respectivamente. Madhya Pradesh 
testemunhou o maior aumento na participação 
das eleições anteriores, com um salto de 9,50 
por cento. Mais de 10 milhões de funcionários 
eleitorais garantiram uma pesquisa 
justa e tranqüila em todo o país. 
Isso é mais do que o eleitorado 
total da Hungria e da Islândia 
juntos. Isso, no entanto, não é o 
ponto mais fascinante. Afinal, 900 
milhões são apenas um número. 

O que é impressionante é a diversidade desses 
900 milhões de seres humanos que estavam 
escolhendo seus líderes, ideologias que devem 
governá-los, e a trajetória socioeconômica 
que tomariam como povo. O que é ainda 
mais notável é que esse gigantesco ritual 
democrático quase um oitavo da humanidade 
não foi feito na velocidade do carro de boi ou 
com precisão dispersa. Envolvia a mais recente 
tecnologia, gerenciamento de fluxo de trabalho 
de relógio, expansão de segurança e atividade 
econômica maior do que o orçamento anual de 
muitas pequenas nações.

as muitas íNdias
Em março de 2019, havia 2.293 partes 
registradas na Índia, que incluem sete partidos 
nacionais reconhecidos e 59 partidos estaduais 
reconhecidos. Quantas ideologias, aspirações 

Embora os indianos ainda não consigam 
votar on-line, a pesquisa de 2019 foi 
tecnologicamente a maior e mais avançada 
do mundo

Cerca de 3,96 milhões de urnas eletrônicas foram usadas durante as eleições
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regionais, manifestos de todos esses 
partidos se somam? É difícil para 
aqueles de estados-nação mais 
monolíticos entenderem. A Índia tem 
oficialmente 22 línguas oficialmente 
reconhecidas e mais de 2.000 grupos 
étnicos. Há pessoas justas, negras, 
amarelas e de pele morena, e todos 
podem legitimamente reivindicar 
ser colonos originais desta terra. Há 
pessoas das montanhas, planícies e 
ilhas. As eleições foram uma celebração 
de um nível neurótico de diversidade. 
Havia cinco candidatos transgêneros 
na disputa, e 41.292 eleitores haviam 
se alistado sob o “terceiro gênero”, 
um aumento de cerca de 45% em 
relação aos números de 2014, quando 
a CE iniciou a categoria. Mahant 
Bharatdas Darshandas foi o único 
eleitor na assembleia de voto do Banej, 

no meio da floresta de Gir, a casa dos 
leões asiáticos. Ele se gabava de um 
comparecimento de 100% em seu 
estande! Professor aposentado de 101 
anos de idade de Himachal Pradesh 
Shyam Saran Negi, que votou desde 
a primeira eleição geral da Índia em 
1951, foi o mais velho a votar. Em 15.256 
pés, Tashigang em Himachal Pradesh 
serviu como a estação de voto mais 
alta do mundo. Em Arunachal Pradesh, 
as autoridades pediram um dia inteiro 
para chegar a um eleitor solitário. 
Nizamabad, de Telangana, tornou-se o 
primeiro distrito eleitoral do país, onde 
12 Gestores de Valores Agregados de 
grande porte foram usados   em todas 
as bancas de votação, enquanto 185 
candidatos estavam disputando as 
eleições. Por outro lado, 84,3 milhões 
de pessoas foram elegíveis para votar 

Em 101, Shyam 
Saran Negi de 

Himachal Pradesh 
é supostamente o 

eleitor mais antigo 
da Índia

The number 
game

million electronic voting 
machines used 

3.96

 million new 
voters since 2014

83
days time taken 

for polling

39

million people 
were eligible to 
vote this time

900 15
million 18-19 

year olds 
eligible to 

vote

1.74
729

67.11% total voter 
turnout

million  Voter 
Verifiable Paper 
Audit Trail 
(VVPAT)units

million 
total number of 
women voters 

million polling 
stations were set 
up to conduct the 
elections, which is 
a new world record1

More than
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pela primeira vez nestas eleições. Quinze 
milhões de eleitores entre a faixa etária de 
18 e 19 anos eram elegíveis para castigar 
seus votos. Eles são geralmente um grupo 
idealista, rebelde e tecnologicamente 
experiente, que está confiante sobre a nova 
Índia e seu lugar sob o sol.

tECNOlOGiCamENtE avaNçada E 
mais
O massivo exercício eleitoral na Índia também 
foi um dos mais avançados tecnologicamente. 
Os funcionários da Comissão Eleitoral 
mobilizaram um total de 1,74 milhões de 
pistas de auditoria em papel verificada pelo 
eleitor e 3,96 milhões de urnas eletrônicas 
em 1.035.918 assembleias de voto em toda 

a Índia durante as eleições de 2019. Esta foi 
também a primeira vez em que os Gestores 
de Valores Agregados e os boletins postais 
transportaram as fotografias de todos os 
candidatos, juntamente com os nomes e 
símbolos dos partidos. Esta eleição também 
viu pela primeira vez o uso de unidades de 
pistas de auditoria em papel verificada pelo 
eleitor (Viter Verifiable Paper Audit Trail) em 
todos os Gestores de Valores Agregados em 
todo o país. Os Gestores de Valores Agregados 
foram testados imediatamente antes do dia 
da eleição, onde um número de amostra 
de votos para cada candidato do partido 
político foi inserido em cada máquina na 
presença de agentes de pesquisa. No final 
desta amostra, os votos foram contados e 

As mulheres votam em longas filas para votar em Udhampur, perto de Jammu

a Índia tem mais eleitores qualificados do que o eleitorado 
dos EUa, reino Unido, Brasil, alemanha, França, itália, 

Coréia do sul, Paquistão e nigéria juntos
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taNtO NO NúmErO 
dE ElEitOrEs dO 
sExO FEmiNiNO, 
COmO NO 
COmParECimENtO 
tOtal Em tOdO O 
País, EsPEra-sE 
quE as ElEiçõEs 
dE 2019 Batam 
rECOrdEs, 
ExPaNdiNdO 
aiNda mais O 
PaPEl da íNdia 
COmO a maiOr 
dEmOCraCia dO 
muNdO

new York times

O Instituto Internacional de 
Democracia e Gestão Eleitoral 
da Índia (IIDGEI), trabalhando 

sob a égide da Comissão 
Eleitoral da Índia, realizou 

53 programas internacionais 
e formou mais de 1.000 

funcionários eleitorais de 
mais de 30 países. Para 

os oficiais que lideram as 
eleições indianas, o instituto 

realizou 800 programas. 
Cerca de 40 funcionários de 
mais de 30 países visitaram 
a Índia este ano durante as 

eleições para observar como a 
eleição é conduzida. Ele guia 

os funcionários com base 
nos desafios individuais que 

cada democracia enfrenta. 
O instituto também abriga 

um interessante museu que 
exibe fotografias das eleições 
parlamentares da Índia desde 

a primeira em 1951 -52. O 
IIIDEM foi criado em junho 

de 2011.

Sabias 
que?
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combinados com os votos da amostra 
inseridos para garantir que a máquina está 
operando de forma confiável. Máquinas 
que produziram resultados defeituosos 
foram substituídas. Essa eleição também 
testemunhou a mais sofisticada campanha 
voltada para a tecnologia, usando 
extensivamente as mídias sociais, câmeras 
de 360   graus e drones para transmissão 
e muito mais. Embora os indianos ainda 
não consigam votar on-line como os 
estonianos, é tecnologicamente o maior e 
mais avançado exercício democrático do 
mundo. Cerca de 2,70 mil paramilitares e 2 
milhões de policiais estaduais forneceram 
apoio organizacional e segurança em 
várias cabines de votação durante as 
eleições de sete fases.

a YaGNa dO diNhEirO
O Centro de Estudos de Gestão estimou 
que esta eleição, despesas de campanha, 
excederão US $ 7 bilhões. Há outros 

gastos oficiais e não oficiais que chegam a 
centenas de milhões. As eleições na Índia 
geram milhões de dólares em atividades 
auxiliares. As empresas que fornecem 
tecnologia para a consultoria de dados 
florescem. A Comissão Eleitoral, por 
exemplo, encomendou 2,6 milhões de 
garrafas de tinta indelével para marcar os 
dedos dos eleitores. Apenas o papel e o 
custo de impressão de folhetos e outros 
materiais de pesquisa poderiam alimentar 
centenas de famílias durante anos inteiros.

O tamanho da democracia indiana 
faz das eleições um exercício oceânico. 
Mas a alma real do oceano humano está 
em sua diversidade que respira em uma 
identidade cultural sincrética que os 
indianos chamam de ‘nação’.

Página em frente (no 
sentido horário a partir 
do topo): Os estudantes 
seguram cartazes 
atraentes para votar nas 
eleições do Lok Sabha 
em Mumbai; Os oficiais 
de votação coletam 
Gestores de Valores 
Agregados, pistas de 
auditoria em papel 
verificada pelo eleitor 
e outros materiais 
eleitorais de um centro 
de distribuição em 
Jaipur, Rajasthan; 
Um estudante visto 
ajudando uma mulher 
idosa a dar seu voto 
durante a sexta fase das 
eleições de Lok Sabha 
em Delhi

Abhijit Majumder é renomado jornalista há 
23 anos e tem reportado extensivamente 
sobre as eleições no país.

Funcionários da Comissão Eleitoral transportam Gestores de Valores Agregados para um estande de votação em uma aldeia tribal em Kaza, uma das cabanas de voto mais 
remotas do país, localizada no distrito de Lahaul-Spiti, em Himachal Pradesh, às vésperas da fase final das eleições gerais indianas. 12 de maio de 2009



CiênCia

|  24  |ÍND IA  P E R S P E C T I V A S

Vista do PSLV-45 na 
Torre Umbilical
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a Organização de Pesquisas Espaciais da Índia adicionou mais uma pena em seu limite 
com o lançamento bem-sucedido da EMisat e 28 satélites internacionais de clientes

mini laboratório espacial!
feito por PAllAvA bAglA, fotoGrAfiAS por iSrO

a Índia rEcEBE O sEu própriO

isto não é brincadeira, mas foi a 1 de abril 
de 2019 que a Índia e o mundo tiveram 
seu primeiro “mini laboratório espacial”! 
Foi a 47ª missão do foguete de trabalho 
da Índia, o Veículo de Lançamento de 

Satélite Polar (PSLV), e foi uma das missões 
mais inovadoras e inovadoras que também 
deu à Índia um laboratório flutuante no 
espaço a 485 km de órbita. Esta também 
foi a primeira missão de três em um, onde 
a Organização de Pesquisa Espacial Indiana 
(ISRO) estava otimizando o uso de um 
único foguete para armazenar três órbitas 
diferentes.

O foguete de 320 toneladas, quase 
44 metros de altura, transportado como 
passageiro principal, o EMIsat de 436 kg, um 
satélite destinado à medição de espectro 
eletromagnético e destinado essencialmente 
à Organização de Pesquisa e Desenvolvimento 
de Defesa. Paralelamente, o lançamento 
também contou com 28 pequenos satélites 
dos EUA, Suíça, Lituânia e Espanha. Estes 
incluem 20 satélites Flock-4A e quatro 
satélites Lemur do Planet Labs na Califórnia. 
Os satélites foram colocados em três 
órbitas diferentes. Assim, ao custo de um 

O PSLV-C45 injetou o EMISAT da Índia numa órbita polar 
sincronizada com o sol de 748 km, 17 minutos após o acendimento
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único lançamento, foram obtidos 
benefícios triplos.

Falando após a bem-sucedida 
missão, o Presidente da ISRO, Dr. 
K Sivan, parabenizou o veículo de 
lançamento e as equipes de satélite 
envolvidas na missão, dizendo: “A 
missão de hoje do PSLV foi única 
em vários aspectos. Era uma nova 
variante de quatro alças, o veículo 
alcançou três órbitas diferentes 
e, pela primeira vez, a fase PS4 é 
alimentada por painéis solares.”

Esta foi uma longa missão de 
três horas e, no final da missão da 
maratona, o PSLV colocou em órbita 
“o mini laboratório flutuante da 
Índia” em gravidade quase zero. Para 
fazer isso, a ISRO converteu o último 
estágio do foguete, ou PS4, em uma 
plataforma orbital completa. O último 
estágio do foguete geralmente se 
transforma em detritos espaciais após 
o lançamento, mas a ISRO decidiu 
prolongar sua vida por algumas 
semanas e transformá-lo em um 
laboratório espacial.

O PS4, orbitando a uma 
órbita de 485 km, foi envolto por 
painéis solares, equipamentos 
de comunicação por rádio e três 
cargas úteis ou mini-satélites foram 
conectados ao estágio de foguete 
usado. As cargas transportadas pela 
PS4 são o sistema de identificação 
automática da ISRO, Sistema de 
Repetição Automática de Pacotes 
da AMSAT, Índia e um Analisador de 
Potencial de Retardo Avançado para 
estudos ionosféricos do Instituto 
Indiano de Ciência e Tecnologia 
Espacial. Estas são todas as cargas 
experimentais, onde os pesquisadores 
receberam um passeio livre no espaço 
para testar tecnologias futuristas.

Parte superior: Núcleo (primeiro) do PSLV-C45 com quatro cintas-on no interior do Assembly 
Assembly; Parte inferior (da esquerda para a direita): PSLV-C45 Terceira e Quarta Etapas na Instalação 
de Preparação da Fase
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‘muitOs PaísEs NãO tENtaram rEutilizar Os EstádiOs dE 
FOGuEtEs usadOs. issO aBriu uma NOva Era Para PEsquisas 
EsPaCiais dE BaixO CustO, mas EFiCazEs, utilizaNdO O iNOvadOr 
miNi-laBOratóriO EsPaCial da íNdia’

dr k sivan
Presidente da ISR

Sivan disse que a missão PSLV 
C-45 era especial no sentido de 
que, pela primeira vez, o PSLV tinha 
uma missão de três órbitas em um 
único vôo. Inicialmente o primeiro 
satélite foi lançado nos 784 km, 
subseqüentemente o PS4 funcionou 
duas vezes para reduzir a órbita a 
504 km, lá o PSLV lançou o satélite de 
28 clientes e o PSLV foi novamente 
incendiado e o PS4 foi queimado duas 
vezes para reduzir o órbita a 485 km, 
aqui o PS4 agora funciona como uma 
plataforma orbital.

Poucos países tentaram reutilizar 
os estádios de foguetes usados. Sivan 
ressalta. Segundo ele, “isso dará 
novas oportunidades para start-ups 
e pesquisadores universitários para 
fazer um espaço ideal com cargas 
úteis. Além disso, os utilizadores não 
precisam de se esforçar para tornar 
satélites completos. Tudo o que 
eles precisam é fazer com que a sua 
experiência com espaço espacial seja 
realmente um jogo e um trabalho a ser 
realizado pela ISRO. Sivan acrescenta: 
“Isso agora abre uma nova era para 
pesquisa espacial de baixo custo, mas 
eficaz, utilizando o inovador mini-
laboratório espacial da Índia.

PSLV-C45 totalmente integrado 
no Pedestal de Lançamento 
Móvel, saindo do Edifício de 
Montagem de Veículos

Pallava Bagla é uma escritora científica 
e co-autora do livro best-seller de Nova 
Delhi, Reaching for the Stars: A Viagem 
da Índia a Marte e Além
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Com o sucesso da Missão shakti, a Índia tornou-
se a quarta nação a adquirir uma capacidade tão 
especializada e moderna. até agora, apenas os EUa, 
rússia e China tinham a capacidade de acertar um 
alvo vivo no espaço

a Que Quebra o Equilíbrio

feito por PAllAvA bAglA 

MissãO shakti
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na manhã de 27 de março de 
2019, um foguete especial 
decolou da ilha do Dr. APJ 
Abdul Kalam, na costa de 
Odisha, na Baía de Bengala, 

que mudou o curso da história para o espaço 
espacial da Índia de uma vez por todas. 
O codigo chamado ‘Mission Shakti’ da 
Organização de Pesquisa e Desenvolvimento 
de Defesa da Índia (DRDO) encabeçou uma 
missão secreta que derrubou em um único 
satélite da Índia o “hit to kill”, a cerca de 300 
km acima da Terra.

O Primeiro Ministro Narendra Modi fez o 
anúncio impressionante em uma transmissão 
nacional e disse que na jornada de cada nação, 
há momentos que trazem o maior orgulho 
e têm um impacto histórico nas gerações 
futuras. “A missão Shakti foi altamente 
complexa, conduzida em altíssima velocidade 
com notável precisão. Ele mostra a notável 
destreza dos excelentes cientistas da Índia 
e o sucesso de nosso programa espacial ”, 
disse ele.

A Índia juntou-se a um seleto grupo de 
quatro nações que têm a capacidade de 
lançar armas anti-satélite. Até agora, apenas 
a Rússia, os Estados Unidos da América e 
a China tinham essa capacidade. A China 
realizou seu teste em 2007 a mais de 865 
km acima da Terra, gerando milhares de 
fragmentos espaciais que ainda ameaçam 
a Estação Espacial Internacional, através de 
uma possível colisão espacial. Os blocos de 

construção desta importante missão foram 
lançados há mais de uma década, quando a 
Índia iniciou o desenvolvimento do programa 
de desenvolvimento de mísseis balísticos. De 
acordo com DRDO, a final vai em frente para 
este teste crítico foi dado em 2016 e levou 
mais de dois anos para dominar a tecnologia 
complexa cerca de 150-200 cientistas 
trabalharam duro para tornar isso uma 
realidade.

Num vôo de três minutos, o míssil de 
três andares e 19 toneladas, com 13 m de 
comprimento, percorreu cerca de 300 km em 
direção ao espaço, guiado por computadores 
acima da Baía de Bengala. Em uma colisão 
frontal, o investigador infravermelho de 

tOdO O EsFOrçO é iNdíGENa. a íNdia ErGuE-sE COmO um 
POdEr EsPaCial! issO tOrNará a íNdia mais FOrtE, aiNda 
mais sEGura E PrOmOvErá a Paz E a harmONia

narendra Modi
Primeiro Ministro da Índia

O Míssil 
Interceptador de 
Defesa de Mísseis 
Balísticos (BMD) 
desenvolvido 
pela DRDO foi 
lançado com 
sucesso

O PM Narendra Modi fala à nação após o sucesso da Missão Shakti
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imagem do míssil BMD se deparou com o 
Microfat-R de 740 kg e matou um tiro. O Dr. 
VK Saraswat, cientista de mísseis e ex-chefe 
do DRDO e atualmente membro do NITI 
(Instituto Nacional para a Transformação da 
Índia), disse que era semelhante a acertar 
numa bala com uma bala no espaço sideral.

A Índia realizou o teste especificamente 
em uma órbita baixa planejada da Terra para 
garantir que não haja detritos espaciais. 
“Qualquer que seja o lixo gerado, ele 
decairá e voltará para a Terra dentro de 
algumas semanas”, afirmou um comunicado 
divulgado pelo Ministério das Relações 
Exteriores. O Dr. Reddy diz que a maioria dos 
300 pedaços de detritos iria decair em 45 
dias com toda a probabilidade. O Ministério 
das Relações Exteriores acrescentou ainda 
que a Índia não está violando qualquer lei 
ou tratado internacional do qual seja parte 
ou qualquer obrigação nacional por meio da 
realização do teste A-SAT.

O Ministério das Relações Exteriores 
também esclareceu que o teste não é acima: Dr. G Satheesh Reddy, Presidente da DRDO; abaixo: Lançamento de foguete na ilha do 

Dr. APJ Abdul Kalam
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Especialistas 
e tecnocratas 
estratégicos 
deliberaram sobre 
a “Missão Shakti” 
durante uma 
interação especial 
organizada pela 
DRDO em Nova Delhi

a Índia realizou o teste especificamente 
numa órbita baixa planeada da terra para 

garantir que não haja detritos espaciais

dirigido contra qualquer país. “Ao mesmo 
tempo, o governo está empenhado 
em garantir os interesses de segurança 
nacional do país e está alerta para 
ameaças de tecnologias emergentes. A 
capacidade obtida através do teste de 
míssil antissatélite provê uma dissuasão 
confiável contra ameaças aos nossos 
ativos baseados no espaço de mísseis de 
longo alcance, e proliferação nos tipos e 
números de mísseis,” disse.

Muitos observadores acham que 
a decisão de realizar ‘Missão Shakti’ 
foi equivalente em magnitude à Índia 
na realização de explosões nucleares 
subterrâneas em Pokhran em 1998. A 
Índia encontrou lugar na mesa alta de 
onde poderia efetivamente participar 
em discussões futuras sobre como 
as convenções globais e leis que irão 
moldar a maneira como o espaço exterior 
é usado. Um visivelmente mais alegre 
PM Modi disse que todo o esforço é 
indígena. “A Índia é alta como potência 
espacial! Isso tornará a Índia mais forte, 
ainda mais segura e promoverá mais paz 
e harmonia.”

Mission Shakti Decoded

What
As part of the mission, 
an anti-satellite (A-SAT) 
weapon was launched 
and it targeted an 
Indian satellite 
which had been 
decommissioned. 

Where
The launch was carried 
out from DRDO’s testing 
range in Odisha’s 
Balasore.

When
The preparations for 
the mission began 
in 2016 and several 
tests were conducted 
in 2017 before the 
final test happened in 
March, 2019. 

Special sensors were used to track 
the satellite which was placed at a 
height of 300 km. 

The mission has demonstrated 
India’s ability to detect, target and 
destroy objects in space. 
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uMa cElEBraçãO da

Primavera
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O mês de abril marcou o início do ano novo 
indiano. Foi também o mês em que os festivais 
de colheita foram observados em todo o país. 
Veja aqui como a Índia comemorou

R O n g A L I 
B I h u
Comemorado no estado de 
Assam, Rongali Bihu marca 
o início do ano novo 
assamês e também a época 
de colheita. As pessoas 
adornam trajes tradicionais 
e executam a dança Bihu.

Enfrentando a página: As 
crianças posam para uma 
foto durante as celebrações 
do Bihu em Assam 

no topo: Um dançarino 
executa a dança Bihu 
durante uma oficina em 
Guwahati, Assam



FotograFias instantâneas

|  34  |ÍND IA  P E R S P E C T I V A S

F E S T I V A I S 
g A n g A u R  & 
M E w A R
acima: As mulheres participam no 
festival Gangaur em Udaipur, Rajasthan

em cima da página em frente: Artistas 
folclóricos apresentam-se durante o 
festival Mewar em Udaipur, Rajastão

em baixo da página em frente: 
Mulheres segurando pequenos ídolos 
de Shiva e Gauri durante o festival 
Gangaur em Rajasthan

Gangaur é celebrado em todo o rajastão 
com grande fervor pelas mulheres, que 
adoram a esposa do senhor shiva, Gauri. 
É a celebração da primavera, colheita e 
felicidade conjugal
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P u T h A n D u
Um cantor de Carnatic se 
apresenta em Ontário, 
Canadá, em Puthandu, o 
tradicional ano novo tâmil

g u D I PA D w A
página em frente (no 
sentido horário de cima): 
Pessoas com roupas 
tradicionais participam de 
uma procissão para 
comemorar o ano novo de 
Marathi, Gudi Padwa, na 
região de Girgaon, em 
Mumbai
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Celebrado pelo povo Konyak de nagaland, o festival de aoling 
marca a chegada da primavera e inclui orações para uma 
boa colheita vindoura

A O L I n g 
Um homem Konyak 
durante o festival Aoling, 
no distrito de Nagaland.
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B A I S A k h I 
Um dos principais festivais de 
sikhs, Baisakhi marca o tempo 
da colheita de colheitas de 
rabi. As pessoas executam 
bhangra e gidda enquanto se 
enchem de espírito festivo.

acima: As meninas correm 
através de um campo de trigo 
nos arredores de Amritsar, 
Punjab, na véspera de Baisakhi

À esquerda: Devotos 
acendem velas na ocasião de 
Baisakhi no Templo Dourado 
em Amritsar, Punajab
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O grande sucesso que o 
dia internacional da ioga 
testemunhou nos últimos 
anos em todo o mundo indica 
claramente que a Índia tem sido 
bem sucedida em preservar a 
antiga tradição para as futuras 
gerações.

MundO MElhOr

feito por bhArAt thAkur 

ioga para um

na Índia, 
tradicionalmente, 
qualquer atividade 
ou evento, seja uma 
palestra, uma oração 

ou uma refeição terminaria com 
“Om shanthih shanthih shanthih”, 
que significa “paz, paz, paz para 
todos”. Este canto resume a visão da 
civilização indiana e a contribuição 
duradoura para o mundo, não apenas 
hoje, mas antes da história registrada.

Se alguma vez houve uma ciência 
abrangente que tenha mapeado 
um caminho para todo ser humano, 
sem exceção, para alcançar essas 
qualidades, esses níveis de realização 
e posição na vida, então essa ciência 
é a ioga.

A Ioga Sutra de Patanjali, um dos 
textos definitivos sobre ioga, começa 

O Alto Comissário da Índia na 
Malásia, Mridul Kumar, lidera 

entusiastas da Ioga nas icônicas 
Cavernas de Batu, na Malásia, 

durante a quarta edição do Dia 
Internacional da Ioga



 |  41  |  w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . g o v. i n

com uma profunda declaração de visão: 
“yogah chitta vritti nirodhaha. tada 
drushtuh svaroope awasthanam ”(ioga 
é o processo com o qual nós paramos 
as modificações da mente humana. 
Então o vidente está estabelecido em 
seu estado natural de ser).

Se alguém fosse avaliar qual 
poderia ser a maior contribuição da 
Índia, a mais antiga civilização viva do 
mundo, para a humanidade, pode-se 
argumentar que é a instituição do guru-
shishya, a tradição mestre-discípulo. 
Da escritura mais antiga da Terra, o 
Rig Veda, aos Upanishads, 
aos antigos livros indianos 
sobre ioga, tantra, ayurveda, 
astronomia, trigonometria, 
arquitetura, lei, lógica, 
alquimia, metalurgia, 

as artes ... o papel dos iluminados 
O professor ou o guru tem sido 
reverenciado e mantido acima de todas 
as outras conquistas, estações, papéis 
e relacionamentos na vida. O corpo do 
material de ioga não foi transmitido 
através dos livros. Eles foram passados 
de um mestre iluminado, o guru, 
para um aluno digno que alcançou 
o objetivo. Assim, sempre tivemos 
iogues na Índia, que incorporaram os 
ensinamentos da ioga, e é por causa 
deles, até hoje, que essa corrente na 
sabedoria antiga permanece relevante.

abaixo à esquerda: 
O PM Modi faz Ioga 

com os participantes 
do Dehradun durante 

a quarta edição do Dia 
Internacional da Ioga, 

em 2018

abaixo à direita: A 
quarta edição do Dia 
Internacional da Ioga 

a ser celebrada no 
Capitólio em Roma, 2018

21 de junho foi reconhecido como 
o dia internacional da ioga pela 
assembléia Geral das nações Unidas
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FACTS YOU DID 
NOT KNOW 

ABOUT THE IYD 

RBI released two 
commemorative 
coins of 
denominations of INR 
10 and 100 in 2015 

Uma entre as diversas abordagens 
da ioga e a mais popular nos 
dias modernos é Ashtanga - ou 
a abordagem de oito membros, 
apresentada no Ioga Sutra. Estes oito 
membros são Yama ou disciplina, 
Niyama ou deveres, Asana ou postura, 
Pranayama ou regulação da força vital, 
Pratyahaara ou domínio do aparato 
sensorial, Dharana ou pontualidade, 
Dhyaana ou meditação, e Samadhi ou 
ser. Nesta apresentação do ioga, o 
corpo físico, a psique e o ser são todos 
abordados. Ioga, pode, portanto, ser 
descrito como o projeto e um roteiro 
detalhado para a transmutação de 
cada ser humano para um Buda, ou 
o Iluminado, e a transformação da 
sociedade em um todo pacífico, 
vibrante e alegre.

Com a criação de 21 de junho 
como o Dia Internacional do Ioga 
(DII) pela Assembléia Geral das 
Nações Unidas em 2015, através dos 

Para resumir o que os antigos da 
Índia têm contribuído para o mundo 
de hoje, é que eles disseram que um 
corpo claro, esclarecido, mente e 
alma é a melhor contribuição para a 
paz mundial. E é isso que é a visão do 
ioga - para iluminar a humanidade. 
Esse método sempre foi racional. A 
Ioga não exige que você acredite, ou 
abandone sua fé, mas experimente e 
descubra por si mesmo. É a ciência da 
auto-realização, de se tornar o melhor 
que você pode ser.

A quarta edição do 
Dia Internacional de 
Ioga a ser celebrada 
no parque Al-Madi, 
em Riad, na Arábia 

Saudita, em 2018

All of this happened during 
the last four editions of the 

International Day of Yoga 

In 2015, the event 
entered the Guinness 
World Record for the 
largest yoga lesson at 
a single venue, at New 
Delhi’s Rajpath

A second Guinness 
World Record 
was ser for most 
nationalities in a 
yoga session in 2015
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In 2018, PM Modi did 
yoga with 50,000 
people at Dehradun’s 
Forest Research 
Institute 

In 2018, IAF officials 
did yoga in air and 
performed vayu-
namaskar and vayu-
padmasan

Women officers of the 
Indian Army did Yoga 
at the Bhagirathi-II 
peak, setting a new 
world record in 2018

ITBP personnel 
performed yoga at a 
freezing temperature 
of -25 degrees in 
Ladakh in 2017 

Ioga mantém a flexibilidade da 
coluna e acredita-se que manter 
a medula espinhal flexível cura 
muitos problemas de saúde. Um 
funcionamento eficaz da espinha 
e melhor funcionamento dos 
sistemas circulatório, digestivo, 
linfático e outros leva o indivíduo 
a uma melhor saúde. As kriyas 
ajudam a limpar os órgãos 
internos. Pranayama fortalece o 
sistema respiratório enquanto 
bandhas restauram o equilíbrio 
hormonal no corpo. As técnicas 
de relaxamento ajudam as 
pessoas a relaxar e desestressar, 
e a meditação ajuda a acalmar e 
equilibrar a mente.

ioga artística
Uma forma mais nova, a Ioga 
Artística se concentra na 
força, flexibilidade, resistência 
cardiovascular, agilidade e 
coordenação. É mais intenso e 
tonifica vários grupos musculares, 
aumenta os níveis de energia e 
também pode ajudar aqueles que 
tentam perder peso. Envolvendo 
todo o espectro de ioga asanas, 
não restringe a dieta, mas, 
como os praticantes se tornam 
mais aptos, mais flexíveis e 
desenvolvem mais resistência, eles 
automaticamente adotam hábitos 
alimentares mais saudáveis.

Como funciona 
a Ioga

de ioga, entende o que a ioga pode 
fazer a cada ser humano, tornando-o 
alegre, otimista e amante da paz, 
e como a ioga pode transformar a 
própria estrutura da ordem mundial. 
Ioga melhora indivíduos individuais 
e melhores formarão uma sociedade 
melhor, país e mundo.

Nas duas últimas décadas, e 
particularmente nos últimos quatro 

esforços do Primeiro Ministro da 
Índia Narendra Modi, a Ioga entrou 
agora na consciência popular de toda 
a humanidade, com sendo o dia não 
apenas observado, mas celebrado 
pelos povos de todos os países, que 
pertencem a diversos chamados, 
nacionalidades, crenças e orientações. 
Isso foi possível porque o primeiro-
ministro Modi, que é um praticante 

As pessoas celebram a quarta edição do Dia Internacional da Ioga em Jacarta, na Indonésia, em 2018

The Indian postal 
department released 
commemorative 
stamps, first day 
covers and minisheet 
in 2015 
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anos, o ioga tornou-se um portal 
através do qual o mundo em geral 
se conectou com o apelo real e 
intemporal da Índia, seu poder 
brando. A razão pela qual a Índia já foi 
responsável por 25% do PIB mundial 
e foi a capital do conhecimento do 
mundo, deveu-se aos seus fortes e 
visionários valores civilizacionais que 
estão tão inseridos em sua herança 
de ioga. A crescente popularidade 
global da ioga e do IDY pode ajudar a 
alcançar o mesmo novamente.

Numa altura em que o mundo 
olha como lidar com grandes saltos 
em tecnologia, como passar para o 
próximo nível de evolução sem ser 
vulnerável a conflitos, sem ter que 

pagar o preço da pobreza, doença 
e exclusão, o ioga está se tornando 
uma ótima ferramenta para forjar 
e fortalecer as relações entre os 
líderes que apreciam, as pessoas que 
praticam e, portanto, entre todas as 
partes interessadas da comunidade 
global. O dia dedicado à ioga ajudou 
a Índia a preservar este fluxo de 
bem-estar relevante para as gerações 
atuais e futuras da humanidade.

não importa o quão stressada seja uma pessoa, uma 
sessão de ioga de uma hora pode acalmar a mente

Thakur é o fundador do Ioga Artístico, 
um novo estilo de Ioga que é uma 
combinação do antigo conhecimento 
yogue com a medicina esportiva. Um 

guru de Ioga reconhecido internacionalmente, Thakur 
pratica e ensina Ioga Artístico.

A quarta edição 
do Dia Internacio-
nal de Ioga a ser 
comemorado no 
Estádio Nacional 
de Bangabandhu 
em Dhaka, Ban-
gladesh, em 2018

As pessoas celebram a quarta edição do Dia Internacional da Ioga em Riga, na Suécia, em 2018
A terceira 
edição do Dia 
Internacional 
da Ioga a ser 
comemorado no 
Camboja, em 2017
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Enquanto os dois historiadores de arte se propunham para explorar 
o distrito de lodhi art em nova delhi, eles perceberam que a arte 
pública pode realmente ser um agregador para a mudança social que 
embora sutil, é digna de nota.

Falam
feito por ShAleen WAdhWAnA & PAtAnjAli Pundit
fotoGrAfiAS SOurAbh gOSWAMi

as parEdEs quE
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Uma parede 
elaboradamente 

pintada na 
colônia de Lodhi 

exibindo cenas da 
vida quotidiana
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no topo: Uma obra de arte 
inspirada em Kathakali na 
Colónia Lodhi

abaixo: Uma parede verde 
adornada com pinturas de 
elefantes, faz um bom pano 
de fundo para as árvores

um vendedor de flautas 
fica à beira da estrada a 
vender a sua mercadoria; 
um sardarji senta-se atrás 
de uma pilha de livros a 

ler um jornal; A uma pequena distância, 
um dono de loja fica de olho na sua 
propagação de doces, mesmo quando 
uma vaca olha indolentemente... 
Parece não haver nada fora do comum 
neta cena por excelência de qualquer 
cidade ou qualquer cidade indiana. 
O único aspecto único é que todas 
as figuras vivas são muito maiores 
que a vida e fazem parte de um mural 
de rua! É inacreditável, mas estas 
obras de arte gigantescas e coloridas 
transformaram completamente uma 
colônia residencial tranquila em Nova 
Delhi. De ser um bairro indefinido 
com edifícios uniformemente chatos, 
hoje Lodhi Colony é um caleidoscópio 
movimentado de um mundo paralelo; 
uma tela viva que traz à vida histórias 

ao nosso redor e para além de nós! 
As paredes brancas ao longo das ruas 
tornaram-se telas para artistas da Índia e 
do mundo, que transformaram a área no 
primeiro distrito de arte pública da Índia.

O PassadO
A área residencial de Lodhi no sul de 
Délhi foi construída por volta de 1940 
para abrigar funcionários do governo. 
O complexo, o último bairro residencial 
construído durante a era britânica, 
reflete a construção neoclássica com 
a localização de casas semelhantes a 
barracas, que era uma característica 
padrão da arquitetura da era colonial. 
Hoje, depois de partes dela terem sido 
pintadas por artistas como parte de um 
projeto de arte pública, a colônia está 
transformada. Com as suas paredes, 
ruelas e antenas repletas de cores 
ecléticas, lojas e cafés peculiares que se 
transformam em galerias de arte e um 
fluxo constante de visitantes, o bairro 
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subiu nas paradas de popularidade e 
conseguiu um novo apelido: o Distrito de 
Arte Lodhi. Arte de rua ou arte pública, 
como é agora popularmente conhecida, 
nasceu de uma idéia simples de que a 
arte não pode ser confinada apenas em 
telas para um seleto grupo de pessoas. 
Adquiriu agora aceitação legal e social e, 
portanto, diferenciou-se do vandalismo 
inspirado nos grafitis dos anos 60. Diz-se 
que a arte pública acrescenta alegria a 
cidades intensas, trazendo alívio na vida 
de ocupados moradores do metrô. Na 
Colónia Lodhi, esta mudança é visível por 
toda parte.

mENtEs Em mudaNça
As obras de arte não só fizeram as 
paredes da colônia lindas, elas pareciam 
ter tornado o bairro mais limpo e 
mais feliz também! Os moradores, 

vendedores ambulantes, lojistas e 
funcionários municipais fizeram do 
orgulho comunitário-coletivo-cívico um 
dos principais resultados intangíveis do 
projeto. A arte agora permeia o tecido 
social da colônia. De moradores que se 
certificam de que o exterior das suas 
casas é bem conservado e de crianças 
que se orgulham de preservar a arte, de 
proprietários de lojas orgulhosamente 
exibindo obras de arte e pinturas que 
coletam poeira em armários fechados, 
todo o bairro está a celebrar a arte. 
Mesmo populares cadeias de cafeterias 
adicionaram elementos artísticos 
como projeções holográficas e caixas 
de souvenirs personalizadas aos seus 
interiores anteriormente monótonos. O 
distrito trouxe novo respeito à arte de 
rua, com mega eventos como a Feira de 
Arte da Índia organizando orientações da 

no topo: Cartas para Lodhi, Inspirado 
pelas pistas visuais de caixas de fósforos 
indianas antigas, um mural colorido de 
Yok e Sheryo (à esquerda) e o mural de 
Sam Lo (à direita) conta a história de 
como as ações de um pequeno pardal 
estão ligadas ao destino de outro.

abaixo: O artista Indiano Blaise 
Joseph escolheu fazer o retrato de 
uma figura materna que tem diversas 
manifestações
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a Fundação st + art da Índia foi convidada pelo dUaC 
para elaborar o Plano diretor de arte Pública de delhi 
um plano para incorporar a arte no tecido de delhi

área em fevereiro e galerias prontamente 
representando artistas de rua na sua lista 
de galerias.

O PrOjEtO
O que começou como uma experiência de 
três paredes em 2015 deu forma à ideia: 
as pessoas por trás do projeto, a ONG 
St + art (Street (rua) + Art (arte)) Índia, 
perceberam que a Colónia Lodhi tinha 
tudo que um distrito de arte precisaria: 
ruas e uma planta organizada. Em 2016, 
como parte do Festival de Arte de Lodhi, 
a arte expandiu para 25 obras e, em 2016, 
o distrito de arte tomou forma. Este ano, 
artistas internacionais também foram 
convidados a emprestar as suas cores 
às paredes. Hoje, a área inclui obras de 

artistas indianos, como Sajid Wajid, 
Sameer Kulavoor e Hanif Kureshi, e artistas 
internacionais do Daan Botlek da Holanda, 
Yok e Sheryo, do Japão, Yoh Nagao do 
Japão, entre outros. Antes da abertura 
do festival, folhetos com questionários 
foram distribuídos entre quase 7.500 
famílias no bairro, convidando-as a fazer 
parte das festividades. Quando o festival 
foi inaugurado, este exibia uma parede 
especial de ‘Saath Saath’, pintada por 
artistas e residentes, num esforço para 
tornar a arte verdadeiramente democrática 
e ativar um senso de propriedade e 
orgulho da comunidade.

tudO iNCluídO
Os fundadores da St + art, Arjun Bahl, 

As formas de arte 
indígenas também 

receberam a sua 
parcela de espaço 

nas paredes da 
Colónia de Lodhi
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Akshat Nauriyal, Thanish Thomas, Hanif Qureshi 
e Giulia Ambrogi, querem levar a arte a um 
público mais amplo e tornar a arte acessível a 
todos. A organização visa trazer a arte para fora 
dos espaços convencionais e torná-la parte 
integrante das paisagens urbanas. “A arte nos 
espaços públicos capacita as pessoas a pensar 
além das fronteiras. Isto abre o diálogo entre as 
pessoas ”, dizem eles.

O CamiNhO a sEGuir
Defendendo o ethos de relevância contextual 
social e cultural, o que significa que não há 

imagens políticas ou religiosas dissonantes, 
as obras também refletem realidades como o 
desmatamento, as mudanças climáticas e a 
diversidade social. Além disso, a colaboração 
da St + art com o Access for All (Acesso para 
Todos) levou a cinco paredes com elementos 
táteis e orientações especiais para crianças 
deficientes visuais. O projeto agora é apoiado 
pela União Européia. O que resta a ser visto é o 
impacto contínuo da arte pública e a evolução da 
colaboração multidimensional. O Distrito de Arte 
de Lodhi é, sem dúvida, o agregador que permitiu 
que esta mudança ocorresse, e o desdobramento 
dessa jornada é essencial para que o público 
participe nela.

À direita: As crianças 
desfrutam de uma 

apresentação tradicional 
de música folclórica 

durante o Festival de 
Arte de Lodhi.

abaixo: Moradores 
locais pintam a parede 

do ‘Sath Sath’ durante o 
Festival de Arte de Lodhi fo
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Shaleen Wadhwana é um escritor de arte aclamado. 
Formada academicamente em História da Arte e Artes 
Liberais, ela ensina, orienta e escreve sobre arte para 
aproximar o público.

Formado pela Universidade Columbia e pela 
Escola de Economia de Londres, Patanjali Pundit é 
historiador, escritor e empresário.
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$124.45118,800
bilhões de investimentos 

canalizados
trabalhos reais

Criada em 2009, a investir na Índia, uma entidade sem fins lucrativos do Ministério 
do Comércio e indústria, emergiu como o balcão único para investir na Índia.

investir na Índia
feito por nb rAO

O iMpactO da

prêMiOs rEcEBidOs pEla inVEstir na 
Índia: 
O Prêmio UNCTAD 2018 para promover 
o investimento em desenvolvimento 
sustentável

Melhor projeto de investimento em três 
anos consecutivos - 2016, 2017 e 2018 - na 
reunião anual de investimentos, Emirados 
Árabes Unidos

Prêmio de Investimento 2016 da Associação 
do Oceano Índico (IORA)

Conferência das Nações Unidas sobre o 
Prêmio de Promoção do Investimento em 
Comércio e Desenvolvimento 2016 por 
excelência em parcerias para promoção de 
investimentos

174,543
pedidos de negócios

$ 33.49
investimentos 

totais em bilhões 
em iEd na Índia 

(abril a dezembro 
de 2018)
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com o país a dar início a uma 
era mais adequada para 
investimentos estrangeiros, 
inúmeras corporações 
multinacionais são 

agradavelmente surpreendidas com a “Nova 
Experiência da Índia”. O investimento 
foi impulsionado por vários esquemas 
governamentais focados na facilidade de 
fazer negócios na Índia e na jovem equipe de 
indivíduos que são apaixonados por liderar 
a transformação para uma nova e melhor 
Índia. Além do amplo apoio das autoridades 
governamentais, várias organizações que 
impulsionam e facilitam investimentos 
foram formadas recentemente. Entre os 
mais proeminentes destes é Invest India, 
criada em 2009, é uma entidade sem fins 
lucrativos, sob o Departamento de Promoção 
da Indústria e Comércio Interno, Ministério 
do Comércio e Indústria. A Invest India está 
à frente da campanha para educar potenciais 
investidores de todo o mundo sobre 
oportunidades no país. Também é composto 
por uma equipe central para se concentrar 
em investimentos sustentáveis. A Invest 
India também é parceira de importantes 
agências de promoção de investimentos e 
organizações multilaterais. Um exemplo de 
facilitação de investimentos para empresas 
na Índia é a Hyundai Motor. Fundada em 
1996, a Hyundai Motor India é a segunda 
maior fabricante de automóveis na Índia, 
exportando para mais de 88 países. Ajudada 

pela Invest Índia, a empresa assinou um 
MoU com o governo de Tamil Nadu para 
investir INR 70 bilhões para aumentar suas 
instalações existentes para a fabricação de 
veículos eletrônicos. A empresa também 
conseguiu acelerar o seu acordo de aquisição 
de terras com o governo de Haryana em 
mais de 60 dias devido aos esforços ativos 
da Invest India em vários estados indianos 
para construir capacidade de produção, bem 
como trazer práticas globais, mais adequadas 
para investimentos direcionados, promoção e 
facilitação

iNtEraçõEs GlOBais
Os principais executivos da Invest India 
também viajam extensivamente por diversos 

as autoridades da invest india têm incentivado investidores 
de todo o mundo a investir no país e ajudaram muitos 

clientes potenciais eliminando obstáculos em seu caminho

*The above mentioned data is from 2017 

top foreign investments
Fdi proposals that invest india has been 
successfully handling (investments of $1 
billion and above)

Indo-uk (nhs), uk, healthcare

Peugeot, France, Automobiles 

Ikea, Sweden, Retail/Furniture

Wanda, China, Real Estate

kia Motors, South korea, Auto

airbus, France, Defence and Aerospace

h&M, Sweden, Apparel retail

sany, China, wind energy/Affordable housing
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países estrangeiros, interagindo 
com funcionários do governo e 
líderes empresariais em diferentes 
países. Eles são rápidos em reagir aos 
desenvolvimentos que ocorrem na 
Índia e no exterior e formular políticas 
ao mesmo tempo em que interagem 
com gigantes do investimento global. 
Um exemplo típico da rapidez e 
eficiência da Invest India pode ser visto 
em suas interações com autoridades 
da Arábia Saudita em Riad e Jeddah em 
abril de 2019. Apenas dois meses após a 
visita de alto perfil do príncipe saudita 
Mohammed bin Salman bin Abdulaziz 
Al Saud a Índia, altos funcionários da 
organização visitou o Reino da Arábia 
Saudita para interagir com os altos 
executivos lá. Seminários de negócios 
foram realizados nas duas cidades, 

organizadas pela Invest Índia e pela 
Autoridade Geral de Investimentos da 
Arábia Saudita (SAGIA). Os dignitários 
visitantes da Índia exploraram as 
sinergias e as avenidas de parceria 
entre as indústrias dos dois países. 
Eles também discutiram as vastas 
oportunidades que a Índia ofereceu aos 
investidores na participação KSA.

PartiCiPaçãO ativa
Além da Arábia Saudita, houve visitas 
a Cingapura, Tailândia e Malásia, onde 
autoridades da Invest Índia exploraram 
as sinergias e vias de parceria entre a 
Índia e as respectivas nações. Além 
de seminários sobre oportunidades 
na Índia, eles também tiveram 
encontros detalhados com os principais 
burocratas desses países. Mergulhos 

a dirEçãO atual Em 
quE sE ENCONtra a 
íNdia Em rElaçãO 
às simPliFiCaçõEs 
NOs CódiGOs FisCais 
E BaNCáriOs, 
uma aBOrdaGEm 
PaN-iNdiaNa E a 
PrOtEçãO dE dadOs 
é uma trajEtória 
muitO POdErOsa E 
FOrtE.

Pedra Larry
Presidente da BT (Índia)

COmO uma marCa 
sOlidária E 
sOCialmENtE 
rEsPONsávEl, Nós 
da hYuNdai EstamOs 
COmPrOmEtidOs 
COm O NOssO 
mErCadO iNdiaNO, 
CONtriBuiNdO 
Para a sOCiEdadE 
E CrEsCimENtO 
sustENtávEl.

seon seob kim
Diretor Administrativo 

hyundai India

Large investments in the construction sector around the country has led to a rapid increase in projects related to 
development of India’s infrastructure.
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Major 
investorsprofundos também foram realizados 

em setores de foco que abrangem 
um amplo espectro, incluindo 
infraestrutura, logística, construção, 
cidades inteligentes, serviços de 
consumo, manufatura e financeiros, 
além de serviços automotivos, 
saúde, turismo, energia renovável e 
processamento de alimentos. Como 
um especialista em investimentos da 
Invest India apontou recentemente, 
“Uma entidade que está trabalhando 
para inovação, desenvolvimento ou 
melhoria de produtos ou processos ou 
serviços tem que operar não apenas 
dentro de estruturas existentes, como 
a Lei do Imposto de Renda e a Lei das 
Empresas, mas também espaços até 
então não regulamentados, como 
drones, e-pharma, e-commerce etc. 
”O ecossistema de startups da Índia, 
agora o terceiro maior do mundo, 
está amadurecendo rapidamente e 

não é mais dominado por empresas 
de comércio eletrônico copycat. 
De fato, as startups de tecnologia 
atraíram mais de US $ 20 bilhões 
nos últimos três anos. As discussões 
abrangentes focaram nas possíveis 
oportunidades de cooperação e 
colaboração em todos os setores, 
como energia, processamento de 
alimentos, produtos farmacêuticos, 
infraestrutura, mineração, TIC e 
turismo.

história dE iNFra-
Estrutura
A Índia viu uma parcela considerável 
de seu orçamento alocado para o 
crescimento da infraestrutura. O 
país tem aumentado seus gastos 
em desenvolvimento de infra-
estrutura, como aeroportos, cidades, 
hotéis, portos, estradas, pontes, 
hospitais e usinas elétricas. Durante 
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Os principais executivos da investir na Índia viajam 
bastante, interagindo com funcionários do governo e 

líderes empresariais em diferentes países

Durante as suas extensas 
interações com líderes 
governamentais e internacionais, 
os executivos da Invest India 
destacam seis razões para 
investir no país. Estas incluem:

Uma das economias que mais 
crescem no mundo: De acordo 
com o Fundo Monetário 
Internacional, a Índia continuará 
sendo uma das economias que 
mais crescem no mundo nos 
próximos anos.

Maior população jovem do 
mundo: o Fundo de População 
da ONU estima que a Índia terá 
a maior população jovem do 
mundo até 2020

Enorme mercado doméstico: o 
aumento da riqueza é o maior 
impulsionador do aumento do 
consumo na Índia, de acordo 
com um relatório do Grupo de 
Consultoria de Boston

Aumento da influência 
econômica: Lloyd’s Register 
Marine e a Universidade de 
Strathclyde, Glasgow, estimam 
que o centro do comércio 
marítimo global passará do 
Pacífico para a região do Oceano 
Índico, e a Índia e a China serão 
os maiores centros de produção 
do mundo até 2030

Aumento da competitividade 
global: a Índia, que saltou 65 
posições de 142 para 77 entre 
2014 e 2018 no Ranking de 
Facilidade de Fazer Negócios 
do Banco Mundial, também 
ocupa o 40º lugar no Índice 
de Competitividade Global, de 
acordo com o Fórum Econômico 
Mundial.

Porquê 
Investir na 
Índia?

os últimos três anos, por exemplo, 
o estado de Andhra Pradesh fez 
investimentos maciços na construção 
de sua infraestrutura. O governo 
indiano planejou mais de US $ 1,5 
trilhão de investimentos no setor 
de infraestrutura nas próximas 
duas décadas. A Índia expandiu sua 
capacidade de geração solar em oito 
vezes desde 2014 e alcançou a meta 
de 20 GW de capacidade quatro anos 
antes do previsto. A Índia planeja 
catalisar entre US $ 200 e US $ 300 
bilhões em novos investimentos em 
infraestrutura de energia renovável na 
próxima década.

mudaNça EvOlutiva
A crescente afluência na região 
econômica média da Índia, 

amplamente conhecida como classe 
média, levou a um campo muito 
recompensador para alguns dos 
maiores atores globais. No entanto, é 
verdade que o ambiente de negócios 
da Índia apresenta desafios para todas 
as empresas na economia de consumo. 
No entanto, algumas empresas 
globais de consumo, como Unilever, 
Xiaomi, Suzuki, Hyundai, Honda, LG, 
Samsung e Colgate, foram capazes de 
superar desafios e restrições para se 
sair espetacularmente bem no meio 
da pirâmide econômica. Claramente, 
o rápido aumento do crescimento 
econômico da Índia tem sido 
atribuído por especialistas nacionais 
e internacionais às mudanças radicais 
que foram iniciadas tanto pelos 
governos central e estadual em todo o 



|  57  |  w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n|  56  |ÍND IA  P E R S P E C T I V A S

país. As mudanças mais significativas 
nos últimos tempos incluem a 
introdução de um sistema unificado. 
sistema de lei de impostos indiretos, 
introdução de insolvência e código 
de falências para transformar ativos 
estressados   e melhorar o fluxo de 
dinheiro na economia (principalmente 
através de instituições bancárias 
e financeiras), estabilização das 
perspectivas do governo para 
impor impostos sobre investidores 
estrangeiros e liberalização do quadro 
As mentes da Invest India trabalharam 
incansavelmente nesse sentido e 
os esforços foram reconhecidos 
por algumas das associações mais 
respeitáveis   do mundo. Foi conferido 
com o Prêmio 2018 da UNCTAD 
(Conferência das Nações Unidas sobre 

o Comércio e Desenvolvimento de 
Investimentos) pelo investimento 
em desenvolvimento sustentável, 
o Prêmio UNCTAD 2016 por 
excelência em parcerias para 
promoção de investimentos e o 
Prêmio de Investimento 2016 da 
Associação do Oceano Índico. Com 
as reformas continuando a ser o 
foco do governo indiano, as várias 
iniciativas inovadoras da Invest India 
provavelmente renderão dividendos 
consideráveis   nos próximos anos.

Nithin Belle Rao, é uma jornalista veterana 
com mais de 35 anos de experiência, 
tanto na Índia como no exterior. Escreveu 

extensivamente para jornais e revistas nacionais e 
internacionais e contribui para várias publicações.

as POlítiCas atuais 
PErmitiram quE 
muitas EmPrEsas 
rEalizassEm GraNdEs 
iNvEstimENtOs 
E dEsFrutassEm 
dE rEtOrNOs 
CONsidErávEis 
dEvidO aO amBiENtE 
dE iNvEstimENtO 
saudávEl E 
CONvidativO Na íNdia.

amit agarwal
Presidente da kOTRA 

(Sudoeste Asiático)

As India’s economy undergoes dramatic reforms, organsiations like Invest India are transforming the investment climate by simplifying the business environment for investors 
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feito por MAriellene WArd

O sul da Índia é uma terra verdejante de praias tropicais, exuberantes 
florestas tropicais e montanhas cobertas de névoa. É uma localização 
ideal para quem procura relaxamento e bem-estar.

Bem-estar
À prOcura dO
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Uma linda vista 
do rio Mandovi 

e da ilha Divar 
em Panjim, Goa
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topo: O escritor na 
praia de Kovalam, 

Kerala 

À direita: Uma 
homestay de jardim 

em Goa

Página em frente, 
acima: Uma visão de 

um antigo farol em 
Kovalam, Kerala

abaixo da página em 
frente: Redes de pesca 

chinesas capturadas 
durante o pôr do sol 

em Kochi, Kerala

Foi na minha primeira viagem à 
Índia, em 2005, que descobri 
o encanto das regiões do sul 
da Índia. Viajando sozinho, 
aterrissei em Délhi, mas 

quando o inverno chegou, voei para o 
sul em busca de um clima mais quente 
para Kovalam, em Kerala. Lá começou 
meu relacionamento com o sul da 
Índia, yoga, massagens ayurvédicas 
e desintoxicação tradicional; um 
relacionamento de associação que 
continua até a data.

NO País dE dEus
Kerala é conhecida como a casa do 
Ayurveda, uma antiga ciência de cura 
curativa da Índia. O Ayurveda - que 
pode ser traduzido livremente para a 
ciência da vida - ajuda a restaurar a 
saúde e o bem-estar usando métodos 
naturais, como massagens, dietas e 
ervas medicinais. Passei duas semanas 
imersa em tudo o que Kerala e Ayurveda 
têm para oferecer no Shinshiva 

Ayurveda Resort perto de Kovalam: 
uma praia banhada pelo sol, uma brisa 
tropical, comida local fresca, as mãos 
curadoras dos meus massoterapeutas 
e o conhecimento e sabedoria do 
in-house médico ayurvédico.Foi uma 
ótima introdução para o sul ensolarado 
da Índia. Depois que deixei o resort 
de Ayurveda, contratei um carro e 
motorista e dirigi para o norte para 
Kochi ou Cochin, como é popularmente 
chamado. Parei no exuberante 
Sivananda Ashram perto de Neyyar 
Damn, fora de Thiruvananthapuram ou 
Trivandrum, e no Amritapuri Ashram de 
Mata Amritanandamayi, que também 
é conhecido como “Amma, o santo 
que abraça.”

No final da minha viagem, eu tinha 
em mente formar uma imagem de 
Kerala como um destino muito especial, 
onde yoga, Ayurveda e bem-estar se 
encontram. Como uma viajante solitária, 
eu também me senti completamente 
segura e bem cuidada. Hoje eu costumo 
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Massagem no kovalam
Nada relaxa a mente corpo 
e alma como uma calmante 
massagem. Vá para um resort 
de saúde ou spa e mime-se com 
uma verdadeira experiência 
rejuvenescedora.

visite a ilha de divar
Mergulhe no rústico e 
descontraído encanto de Goa 
na ilha de Divar, localizado no 
interior do Estado. Quando 
terminar de admirar a 
esplêndida beleza natural do o 
lugar, relaxe num centro vizinho 
de Ayurveda.

relaxe na praia om
Sinta-se em harmonia com a 
beleza natural e cure a energia 
do sul da Índia na praia Om, 
uma dos mais populares 
atrações de Karnataka Gokarna.

Tem de Fazer
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topo: Uma vista da praia 
Agonda em Goa

À esquerda: Fontainhas 
de Panjim, um dos poucos 
bairros latinos da Ásia

descrever Kerala como um “pouso suave” 
para viajar na Índia.

quaNdO GOa Cura
Em outra viagem à Índia, eu novamente 
me senti atraído pelas partes sulinas do 
país, mas desta vez optei por explorar Goa. 
O minúsculo estado do Mar da Arábia 
é, obviamente, conhecido por praias, 
festas vibrantes do pôr-do-sol e barracos 
animados perto da água, mas eu decidi 
descobrir um lado não tão conhecido de 
Goa em uma trilha de bem-estar.

Primeiro fui para o norte para o 
Ashiyana Yoga Retreat, perto da praia de 
Mandrem. Fiquei tão agradavelmente 
surpreendido ao descobrir um centro 
de ioga que parecia ter tudo - uma 
excelente localização perto de uma 
boa praia, uma bela propriedade com 
uma grande variedade de quartos, um 
spa, comida vegetariana deliciosa e um 
compromisso genuíno de praticar yoga 
tradicionalmente. Na Ashiyana, descobri 
uma comunidade de pessoas dedicada 
a viver um estilo de vida saudável e 
preocupada com seu impacto no meio 
ambiente.

Durante toda a minha viagem a Goa, 
continuei a descobrir pessoas e lugares 
que demonstravam essa atitude de saúde, 
bem-estar e consciência ambiental. 
Em Goa, também visitei um centro de 
Ayurveda na ilha de Divar, perto da velha 
Goa. Esta região rural está localizada no 
interior do estado e tem um encanto 
rústico e descontraído, que é em si muito 
relaxante e curativo.
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Update

Lentamente, fiz meu caminho para o sul de 
Goa, com uma parada em Panjim, a capital. Eu 
fiquei em uma linda propriedade em Fontainhas, 
um dos poucos bairros latinos da Ásia. Caminhei 
sozinho pelas ruas animadas ladeadas por 
pitorescos edifícios históricos em noites 
amenas, absorvendo a atmosfera única do bairro 
que parece suspenso no tempo. A combinação 
do charme do velho mundo com o clima tropical 
agia como um elixir mágico em minha alma.

Essa magia me seguiu até a praia de Agonda, 
onde foi amor à primeira vista. Uma faixa de 
areia em forma de crescente, alinhada com 
pequenos resorts de praia e barracos, e uma 
vibe muito tranquila e natural, Agoda é celestial. 
Comecei a fazer amigos imediatamente, pois 
havia muitos outros viajantes solitários, todos 
compartilhando um interesse em aventura, 
espiritualidade e seguindo um estilo de vida 
saudável. Eu fiz memórias para a vida!

O ChamamENtO dE KarNataKa
Mais recentemente, minhas viagens ao sul 
da Índia me levaram a Karnataka. O litoral do 
estado não é tão conhecido como o de Goa 
e Kerala, mas com lugares como Gokarna e 
Udupi, vale a pena visitá-lo. Udupi é a casa de 
um antigo templo de Krishna, e também está 
ganhando reputação como um centro de saúde 
e Ayurveda. Eu visitei duas vezes para Udupi 
para tratamentos ayurvédicos, sempre fazendo 
tempo para desfrutar das expansivas barras de 
areia da praia de Malpe nas proximidades.

Depois que meu segundo tratamento 
terminou - três semanas de comida sem 
graça, massagens com óleo e procedimentos 
de limpeza interna - recompensei-me com 
uma viagem a Gokarna e à famosa praia Om. 
Este último é o mais conhecido das praias 
de Gokarna, que percorrem todo o litoral 
nesta área. É divertido passear pelas estradas 

topo: Uma vista 
da paisagem 

verdejante da ilha 
Divar em Goa
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Goa

•	 Dê aos seus sentidos um tratamento 
terapêutico visitando um centro de 
bem-estar perto de Mandrem, em 
North Goa

•	 Head South, até Panjim, e deixe-se 
encharcar pelo charme do velho 
mundo. Dê um passeio pelas ruas 
coloridas e animadas de Fontainhas, 
um dos poucos bairros latinos da Índia

•	 Passe a noite a assistir a um pôr do 
sol maravilhoso e conhecendo novas 
pessoas na encantadora praia de 
Agonda

•	 Para mais informações, visite http://
goatourism.gov.in/

•	 Visite o antigo templo de 
Krishna em Udupi antes de ir 
para um resort de bem-estar

•	 Explore a beleza da natureza 
no seu melhor em Gokarna 
enquanto descobre 
encantadoras aldeias

•	 Termine a sua viagem com 
uma visita ao grande palácio 
de Mysore

•	 Para mais informações, 
visite http://www.
karnatakatourism.org/ 

Karnataka

•	 Comece a sua viagem 
de bem-estar com a 
bela cidade costeira 
de Kovalam e cure-se 
em um resort de 
Ayurveda

•	 Siga para o norte 
até Cochin, um dos 
destinos turísticos 
mais visitados da 
Índia

•	 Pelo caminho, pare 
no Sivananda Ashram 
perto da Represa 
Neyyar, nos arredores 
de Trivandrum

•	 Para mais 
informações, visite 
https://www.
keralatourism.org/

Kerala
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acima: A bela Om 
Beach em Gokarna, 

Karnataka

abaixo: O Templo 
Krishna em Udupi, 

Karnataka 

secundárias de Gokarna, descobrindo 
pequenas aldeias e resorts encantadores 
e simples. Eu tomei o trem da estação 
ferroviária pitoresca em Udupi e fiquei em 
um recurso de topo de precipício com visões 
arrebatadoras do oceano, a costa áspera, e o - 
sim - om símbolo amoldou praia de Om. Om 
ou Aum é uma sílaba sagrada no hinduísmo 
que é cantada antes ou depois das orações. 
Como eu aprendi durante minhas viagens 

anteriores, meditar e recitar “Om” junto com 
cada respiração profunda pode ser uma das 
experiências mais serenas da vida, e pode 
fazer uma pessoa se sentir em sintonia com o 
universo. Sentada naquele penhasco, ouvindo 
as ondas do mar baterem nas rochas abaixo, 
eu também me sentia em harmonia com a 
beleza natural e a energia curativa que eu 
havia descoberto no sul da índia.

No interior, Karnataka também tem muito 
a oferecer aos viajantes com alma em busca 
da natureza e da paz. Mysuru ou Mysore 
é uma pequena cidade com um passado 
glorioso e patrimônio histórico, como o 
grande Palácio de Mysore, e atualmente é um 
dos principais centros de ioga da Índia.

No sul da Índia, encontrei paz, natureza 
e atmosferas de cura. É uma terra que me 
chama de novo e de novo.

A Mariellen Ward é uma escritora de viagens 
canadense, contadora de histórias digital e 
estudante de yoga de longa data que publica o 

premiado site de viagens Breathedreamgo.com, baseado em suas 
extensas viagens pela Índia.
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desde crescer na pequena cidade de shahbad, em Haryana, 
até capitanear o time de hóquei das mulheres indianas, rani 
rampal vem de força em força. Esta é a história dela

sucesso
feito por MAllikA bAjAj

adErindO aO
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Os campeões não são 
feitos da noite para 
o dia, nem nascem 
com um manual de 
instruções especial 

ou um conjunto especial de genes 
que os ajudem a vencer. A história do 
capitão da equipe de hóquei feminina 
indiana, Rani Rampal, é uma lição sobre 
o que é preciso para ser um campeão. 
Sua dedicação, perseverança, foco e 
disciplina fizeram dela uma das faces 
mais proeminentes do desporto indiano 
hoje. De um começo humilde como 
filha de puxador de carrinho vivendo na 
pequena cidade de Shahbad em Haryana 
para se tornar um Arjuna Awardee, a 
história de Rampal foi verdadeiramente 
inspiradora.

Compartilhando a sua jornada com 
a Prespectivas da Índia, Rampal diz que 
ela tinha apenas seis anos quando foi 
apresentada ao desporto pela primeira 
vez. “Eu não sabia nada além de hóquei. 
Todos na minha cidade natal jogaram 
o desporto. Eu tinha apenas 14 anos 
quando fui escolhido para representar o 
país na Copa do Mundo de 2010, apesar 
de ser o jogador mais jovem da seleção 
nacional,” diz ela.

Rampal teve que enfrentar 
preconceitos de gênero e pressões 
sociais durante sua jornada, mas ela 
nunca deixou que isso a distraísse de 
seu objetivo final de jogar pela Índia. 
Ela viveu longe de sua família e ganhou 
suas finanças para sustentar seu próprio 
sonho. Mesmo que ela não pudesse 
terminar a educação formal como 
outras pessoas da sua idade, ela foi bem 
sucedida em quebrar o estereótipo de 
gênero com sua jornada pioneira.

Expressando sua gratidão ao receber 

o prestigiado Prêmio Arjuna, a jovem 
realizadora ressalta que o crédito 
vai para seu treinador, o premiado 
Dronacharya, Sardar Baldev Singh, que 
treinou e orientou-a para o sucesso e 
ficou ao lado dela através de cada uma 
de suas vitórias.

Rampal e toda uma nova tribo 
de jovens atletas estão trazendo os 
sonhos, habilidades e capacidades 
da Índia rural para o primeiro plano. 
Longe da tecnologia esportiva 
de alto nível e da infraestrutura e 
recursos urbanos, essas crianças e 
seus treinadores dedicados exploram 
os recursos que possuem, criam a 
infraestrutura para si próprios e usam 

as mulhErEs dEvEm PratiCar dEsPOrtOs. NãO 
só sE ElEs quErEm sEr atlEtas PrOFissiONais, 
mas tamBém Para FiCar Em FOrma

rani rampal 
Capitã da Equipa de hóquei das Mulheres da Índia

acima: Rani Rampal ensina 
jovens jogadores de hóquei 
de campo durante sua visita 
à Academia de Hóquei 
Khalsa em Amritsar em 2018

Página em Frente: Rampal 
demonstra um remate 
durante uma partida contra 
o Canadá no torneio de 
qualificação do Hóquei 
Olímpico FIH Londres 2012 
no Estádio Nacional Major 
Dhyanchand, em Nova 
Delhi, em fevereiro de 2012
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rampal teve que enfrentar preconceitos de gênero 
e pressões sociais, mas ela nunca deixou que isso a 
distraísse de seu objetivo final de jogar pela Índia.

redes digitais para se conectar com 
academias e possíveis patrocinadores. 
Eles também estão bem conscientes 
dos contratempos ao longo do 
caminho, como a falta de cobertura da 
mídia, mas nada parece impedi-los de 
sonhar alto.

Lembrando as suas lutas iniciais, 
Rampal diz que muitas pessoas lhe 
disseram que ela estava perdendo 
tempo e dinheiro. Ela mesma sentiu 
que havia uma completa falta 
de dedicação e consistência nos 
desportos indianos. No entanto, 
seu pai e seu treinador a apoiaram a 
cada passo. “Eles praticamente me 
treinaram para usar viseiras e ficarem 
focados. Eu enfrentei os obstáculos 
que surgiram com muita paciência. 
Tudo o que eu queria era ganhar para 
a Índia e ver o tricolor bem no topo, e 
esse desejo me ajudou a me esforçar ”, 
diz Rampal.

O jogador talentoso teve muitos 
dias históricos no campo - seja o 
Torneio de Desafios do Campeão em 
Kazan, Rússia, (2009) onde, junto com 
a equipe, Rampal acelerou a vitória 
da Índia marcando quatro gols nas 
finais, ou seja, vencendo o torneio. 
medalha de prata para a equipe 
indiana na Copa da Ásia realizada em 
2009. Ela também foi escolhida como 
a jogadora do torneio durante a Copa 
do Mundo de Hóquei Júnior em 2013, 
em Mönchengladbach, na Alemanha. 
Mais recentemente, Rampal e sua 

Rani Rampal comemora com o companheiro 
de equipa Vandana Katariya depois de 
marcar um golo durante uma partida contra 
o Canadá no torneio de qualificação do 
Hóquei Olímpico de Londres 2012 do FIH
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equipe conquistaram a Copa Asiática 
Feminina pela segunda vez em 2017, em 
Kakamigahara, no Japão, e terminaram 
em 2018, ganhando uma medalha de 
prata nos Jogos Asiáticos para a Índia.

Enquanto o país agora conhece sua 
cidade natal, Shahbad, por seu nome, e 
os jogadores internacionais reconhecem 
a feroz competição da equipe indiana, 
Rampal se recusa a se contentar. Ela quer 
mais. Ela está confiante em sua equipe 
e com essa crença em si mesma e em 
seus companheiros de equipe, ela tem 
treinado incessantemente para alcançar 
dois objetivos em um futuro próximo: 
se classificar para as Olimpíadas 2020 e 
ganhar o ouro para a Índia.

O capitão não só contribui para o 
campo com suas habilidades inigualáveis, 
mas também trabalha fora do campo 
para a melhoria do hóquei das mulheres 
indianas. Ela tem ajudado talentosas 
jogadoras de hóquei, mentindo e 
apoiando-as pessoalmente em seus 
esforços para se juntar à equipe nacional. 

Ela viaja por aldeias na Índia em busca de 
talentosos jogadores de hóquei.

Rampal também contribuiu para a 
Índia de 5 minutos aur khelega, tabhi toh 
jeetega India, uma iniciativa do Ministério 
dos Desportos. Iniciado pelo Ministro dos 
Desportos da União Rajyavardhan Singh 
Rathore durante os Jogos da Juventude da 
Khelo Índia, esta iniciativa visa promover 
o desporto a níveis escolares.

A estrela do desporto quer que as 
mulheres estejam em forma e saudáveis. 
“As mulheres devem praticar desporto. 
Não só se eles querem ser atletas 
profissionais, mas também para ficar em 
forma. Eu realmente acredito que ficar 
em forma é a chave para uma vida feliz 
e todas as mulheres do país devem a si 
mesmas estar em forma,” diz ela.

esquerda: Rani Rampal, jogador do torneio da Copa do Mundo de Hóquei 
Júnior em 2013 com sua medalha de bronze; À direita: Rampal recebendo o 
Prêmio Arjuna do ex-presidente Pranab Mukherjee em 2016

O empreendedor de mídia global e esportista 
Mallika Bajaj é um nome célebre no 
campo do jornalismo esportivo. Formado 
pela Universidade de Melbourne, Bajaj é 

conhecido por inspirar mulheres e capacitar os jovens através 
de plataformas de mídia digital.

tudO O quE 
Eu quEria Era 
GaNhar Para 
a íNdia E vEr O 
triCOlOr BEm 
NO tOPO, E EssE 
dEsEjO mE ajudOu 
a mE EsFOrçar

rani rampal 
Capitão da Equipa de hóquei 

das Mulheres da Índia
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Com histórias emocionantes, espetáculos estelares e uma demanda 
por novos conteúdos e entretenimento em movimento, plataformas de 
transmissão on-line são o futuro do entretenimento em casa na Índia

Compulsão
feito por kArAn kAuShik
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um pai indefeso decide matar 
doadores de órgãos para 
salvar a vida do seu filho; um 
jovem brilhante encontra-
se na prisão por um crime 

que não cometeu; dois planeadores de 
casamento ambiciosos de Délhi lutam 
através de convulsões pessoais e estigmas 
sociais enquanto organizam grandes 
casamentos indígenas; três irmãos 
fazem uma viagem depois da vida os ter 
derrubado; dois irmãos do interior chegam 
a Mumbai para realizar o sonho do pai 
de torná-los os melhores jogadores de 
críquete do mundo; um gangster chama 
um polícia honesto e diz a ele que Mumbai 

a indústria de transmissão on-line na Índia vale 3500 crore e 
nos próximos cinco anos, espera-se que cresça 10 vezes para uns 

impressionantes 35.000 crore

perecerá nos próximos 25 dias. Estas são 
algumas das poucas ideias interessantes 
que os millennials têm ligado nos écrans 
dos seus telefones.

O público indiano assiste uma série 
virtual após a outra. Com histórias 
emocionantes, novos conteúdos, 
espetáculos estelares e opções fáceis de 
visualização em movimento, plataformas 
de transmissão on-line ou plataformas 
OTT, como são conhecidas, são o futuro 
do entretenimento em casa. O aumento 
repentino experimentado pela indústria de 
entretenimento on-line pode ser atribuído 
à evolução da tecnologia, ao aumento das 
tarifas de dados e ao aumento do uso de 
smartphones.

O que funciona a favor dessas 
plataformas é uma narrativa convincente. O 
tipo de histórias que estão a ser oferecidas, 
não são apenas variadas e frescas, mas 
também empolgantes e bem trabalhadas. 
Elas são mais evoluídas e melhor 
conceituadas do que as novelas loucas de 
saas-bahu. As ideias são originais, caras 
e personagens novas, mais relacionáveis. 
Desde conteúdo regional, documentários 
e curtas-metragens até filmes e programas 
internacionais, os serviços de transmição 
em direto on-line permitiram que o público 
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explorasse novas culturas por meio de 
diversos conteúdos.

Neeraj Roy, fundadora e CEO da 
Hungama Digital Media, diz que a adoção 
de serviços digitais deu ao público indiano 
acesso a um conjunto diverso de histórias, 
àquelas que eles não viram nos ecrãs 
indianos até o momento. “Os criadores 
de conteúdo indiano também têm acesso 
a uma plataforma que lhes dá maior 
flexibilidade e permite que trabalhem em 
narrativas que eles não podem usar nos 
meios convencionais,” diz Roy. A autora 
Novoneel Chakraborty, cujo livro Black 
Suits You está a ser adaptado para a nova 
série da web de Alt Balaji, diz que o espaço 
digital aumentou a demanda por mais 
conteúdo tanto para os criadores quanto 
para os consumidores.

O meio on-line, no entanto, requer 
conteúdo excelente sem o qual o 
espectador não retornará para o próximo 
episódio. Ele também deu independência 
cinematográfica aos escritores para 
pensar radicalmente sem a pressão do 
tempo de execução ou das coleções de 
bilheteria. Além de serem ótimas fontes 
de entretenimento, a maioria das webs 
de sucesso também surgiram como 
uma voz da juventude da nação. Por 

exemplo, o espetáculo Made in Heaven 
(Feito no Céu) faz piadas inteligentes 
sobre o sistema social predominante, o 
patriarcalismo, o sexismo, o classismo e a 
homofobia.

Qualquer pessoa com ótimas ideias de 
matérias, conteúdo atraente e recursos 
necessários pode lançar o seu próprio 

no sentido horário a partir 
do topo: quatro mais tiros 

por favor informa a história 
da nova era Mulheres 

indianas e seus aspirações; 
Dirigido por Tigmanshu 

Dhulia, Criminal Justiça é 
sobre um brilhante jovem 

rapaz que encontra se atrás 
das grades por um crime 
que ele nunca cometeu; 
Estrelado por Raj Kumar 

Rao no papel título, Bose é 
baseado na vida de Netaji 

Subhash Chandra Bose
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Estima-se que o número de usuários de serviços Ott na Índia chegue 
a 500 milhões em 2020, enquanto o número de plataformas de 

transmissão on-line na Índia saltou de nove em 2012 para 32 em 2018

aplicativo para dispositivos móveis como 
uma plataforma OTT completa. A história 
de sucesso de The Viral Fever (TVF) é um 
caso perfeito. De um canal do YouTube 
amplamente assistido a uma plataforma 
de streaming independente, esta empresa 
de entretenimento on-line já percorreu um 
longo caminho, graças aos seus espetáculos 
de sucesso como o Tripling e o Permanent 
Roommates. O diretor de conteúdo da TVF, 
Sameer Saxena, disse que a empresa sabia 
que o digital é o futuro quando iniciou uma 
das primeiras plataformas de transmissão 
online independentes da Índia.

Saxena diz que a escrita impecável é 
necessária para segurar os espectadores. 
“Precisamos de ter em mente que as pessoas 
passarão para outros programas se não 
gostarem do que estão a ver.” Ele acredita 
que as plataformas on-line abriram novos 
caminhos para os criadores de conteúdo. 
“Havia muitos escritores que não queriam 
escrever para a TV ou para os filmes. E 
a popularidade dos sites de transmissão 
on-line deu-lhes um meio alternativo. Isto 
garantiu que escritores talentosos sejam 
capazes de utilizar a sua criatividade e 
estejam a conseguir fazer o tipo de trabalho 
que aspiravam a fazer,” disse Saxena, que 

acima: Made in Heaven 
narra a vida de dois 

organizadores de 
casamentos em Nova 

Deli

À esquerda: Triplicação 
é a história de três 

irmãos que fazem uma 
viagem não planeada 
depois que a vida os 

tenha derrubado
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também escreveu, dirigiu e atuou em 
muitas das produções do site.

A TVF lançou três grandes 
lançamentos este ano com Immature, 
Tripling season 2 e Kota Factory. “A 
resposta foi absolutamente fenomenal. 
Com a Kota Factory, fizemos o primeiro 
espetáculo em preto e branco da Índia 
porque adoramos experimentar nos 
nossos esptáculos. Foi uma tentativa 
deliberada de fazer o espetáculo em preto 
e branco para retratar a monotonia da 
vida de um aluno em Kota ”, diz Saxena. 
O que há de especial nos programas 
produzidos pela TVF é o fato de eles serem 
relacionáveis. A empresa estava focada na 
criação de conteúdo voltado para jovens, 
mas com um programa como a Família Yeh 
Meri, deu um passo adiante e criou um 

programa que pode ser desfrutado com 
toda a família.

As plataformas de transmissão on-
line realmente surgiram como a nova 
voz da sociedade, dando espaço para 
histórias que não tiveram sucesso na 
mídia convencional anteriormente. Eles 
introduziram o público indiano a um novo 
grupo de atores talentosos, escritores e 
diretores. Dada a ampla aceitação que o 
meio recebeu, os contadores de histórias 
continuarão a fornecer conteúdo que 
molda a sociedade.

no sentido horário do topo: 
Situado em Uttar Pradesh, 

Mirzapur estrelou atores 
talentosos como Pankaj Tripathi 

e Vikrant Massey; Baseado no 
livro de Aravind Adiga, o Dia da 

Seleção é sobre a jornada de 
dois jovens irmãos que chegam 
a Mumbai para realizar os seus 
sonhos de jogar críquete pela 
Índia; Breathe é um thriller de 
crime baseado em e estrelas e 

na doação de órgãos

R Madhavan e Amit Sadh

Karan Kaushik é um engenheiro transformado 
em jornalista. Ele é um ex-aluno do Instituto 

Indiano de Comunicação de Massa e gosta de documentar 
suas viagens pelo país.



Cozinha

|  76  |ÍND IA  P E R S P E C T I V A S

de cozinhas sem gás e jardins de fazendas 
dentro de hotéis a experiências gastronômicas 
variadas, veja como os restaurantes na região 
metropolitana da Índia estão a se adaptar às 
novas experiências gastronômicasGosto feito por MAdhulikA dASh 

uMa Mudança dE
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Os últimos cinco anos 
foram nada menos 
do que um ponto de 
viragem para a cena 
gastronómica indiana 

e para a comida indiana. Cortesia 
do surto de restaurantes baseados 
em conceitos, o restaurante indiano 
médio experimentou quase todas as 
tendências internacionais - de culinária 
moderna e progressista a refeições 
experimentais da quinta para a mesa. E 
não apenas no segmento de alimentos, 
mas também em sobremesas e bebidas. 
A cereja do bolo é como os chefs 
não só adotaram a tendência, mas 
também retrabalharam o mesmo para 
torná-lo mais relevante para o paladar 
indiano. Um excelente exemplo disto 
é o restaurante multi-premiado Indian 
Accent, em Nova Deli, que começou a 
moda de remodelar a soul food (comida 

da alma). Esta tendência inspirou 
muitos chefs e restaurantes a seguirem 
o exemplo.

Outro fator decisivo foi o 
restaurante Pluck, no Pullman, em Nova 
Déli, o projeto dos sonhos do diretor 
de cozinha do hotel, Ajay Anand, que 
cultivou o primeiro jardim de quinta 
dentro de um hotel. O lançamento 
de Pluck, com a sua culinária indiana 
apresentada num estilo francês, 
tornou-se um exemplo de boa comida 
de fusão e culinária minimalista. Para 
o chef Anand, no entanto, foi uma 
criação bem-sucedida de um “novo 
nicho gastronômico” sem fronteiras e 
inspirado em todas as partes do país. 
Pluck, que trabalhou com uma série 
de produtores locais de alimentos e 
outros fazendeiros deliberadamente 
manteve o cardápio aberto. Isso, diz o 
chef, “funcionou bem, já que o nosso 

cardápio muda a cada temporada e 
pode ter uma interpretação moderna 
de qualquer prato tirado de todos os 
estados indianos”. 

Considerou-se um movimento 
radical, considerando que a maioria dos 
restaurantes seguiu um padrão definido 
de sucesso, investindo em cozinha e 
estilos experimentados e testados. 
Mas esta não foi a única razão pela 
qual Pluck foi considerado um criador 
de tendências. Ele comprou de volta 
dois conceitos distintos que foram 
popularizados na década de 1990 - os 
samplers, ou porções pequenas de cada 
prato, num prato para mostrar o alcance 
de um chef e os estilos sofisticados 
de empratamento e empratamento de 
menu.

Enquanto Pluck e a Indian Accent 
lideravam a ascensão da moderna 
culinária indiana de um lado, do outro, 

À direita: 
Guacamole é um 

molho à base 
de abacate que 

também pode ser 
usado para barrar

Página em frente: 
A salada de nozes 

amarnath é uma 
combinação de 

verduras e nozes
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no topo: Dahi ke kabab 
tem sido um sucesso 
recente entre os clientes 
que procuram lanches 
tradicionais

Parte inferior (da 
esquerda para a 
direita): Kali gajar ka 
halwa no restaurante 
e lounge Arth; Salada 
de beterraba e queijo 
cottage de Bombay 
Canteen

chefs como Sabyasachi Gorai reviveram 
a tendência de um restaurante menos 
conhecido e baseado na cozinha regional 
com o Lavaash By Saby em Nova Delhi, 
um restaurante que se concentra em 
grande parte na cozinha armênia menos 
conhecida. Hoje, o estabelecimento serve 
como um destino para explorar a cultura 
e culinária da Armênia. Inspirada, a cena 
gastronômica, ao longo dos anos, viu a 
fabricação de mais alguns restaurantes 
baseados em cultura de alimentos, como 
o Mineority By Saby, que serve cozinha 
da comunidade de mineração e o Bob’s 
Bar, que oferece a tradicional culinária 
de Karnataka. Embora não tenha sido a 
primeira vez que um restaurante baseado 
em culinária foi criado. Chor Bizzare, 
Nova Deli, que serve iguarias da 
Caxemira, completou quase três 
décadas. Restaurantes como 
o Potbelly, famoso por servir 
a culinária Bihari na capital e 
o Meeraki, que serve cozinha 
baseada em vegetais, deram 

relevância moderna a uma culinária do 
patrimônio através do casamento perfeito 
entre ambiente e relacionamento. Estes 
pontos de venda também levaram a 
outro movimento culinário - restaurantes 
hiperlocais, onde chefs usam produtos 
indígenas para criar pratos interessantes. 
Um excelente exemplo é o menu atual 
da Bombay Canteen em Mumbai, onde o 
chef Thomas Zacharias usa ingredientes 
como ponk (lanche de Gujarati) 
e bombeia peixe para criar pratos 
deliciosos.

Com produtos locais e comida 
tradicional a se tornar popular, o caminho 
estava aberto para conceitos que agora 
mostravam não apenas a culinária, 
mas também os princípios e técnicas 

Os chefs não apenas se adaptaram às tendências 
globais em mudança, mas também as 
reformularam para torná-las mais relevantes 
para o paladar indiano.
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À esquerda: 
Semente de jaca 
torrada pelo chef 
Sabyasachi Gorai

abaixo: Deomali 
no restaurante e 
lounge Arth

fundadoras como Royal Vega em Chennai, 
que se baseava nos princípios da alimentação 
sazonal e da Ayurveda; e Tuskers em Mumbai, 
que reavivou a saúde de um thali indiano 
tradicional.

O Mumbai’s Arth, um restaurante 
premiado, levou o conceito um passo à frente 
com uma cozinha sem gás e se tornou o 
primeiro dO seu tipo a ir à pan-índia com O 
seu cardápio para trazer pratos que foram 
preparados da maneira tradicional. A resposta 
dos clientes urbanos a essas tendências em 
evolução tem sido esmagadora em toda a 
região metropolitana da Índia. Com mais 
chefs e restaurantes a se unirem a esta moda, 
o foodie indiano pode esperar surpresas mais 
tentadoras nos próximos dias.

Madhulika Dash é um célebre escritor de comida 
e hospitalidade e colunista de alimentos. Ela 
contribuiu com várias publicações, incluindo 
Yahoo, Sify, Swarajya, Hotelier Índia, Way2Hotel, 
Indian Express e Forbes Life.
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Khun, um tecido de mão com 4,000 anos de idade, estava quase 
extinto quando o estilista Vaishali shadangule aproveitou a sua 

magia. refletimos a sua jornada e a revitalização desta arte

Esquecido
feito por PriyA kuMAri rAnA

O tEcidO

É 
semelhante à busca pelo Santo 
Graal, mas de uma rara máquina 
de tear manual da Índia, khun 
ou khana. Tradicionalmente 
favorecida por mulheres no norte 

de Karnataka e em algumas partes das regiões 
de Marathwada e Vidharbha em Maharashtra, 
este tecido leve de algodão ou mesmo tecido 
de seda é usado para costurar ravike ou 
choli (blusa) para ser emparelhado com saris 
Ilkal da mesma região. Com um padrão de 
brocado intrincado, que tem 4,000 anos, o 
khun é pontilhado com pequenos detalhes 
delicados. Outrora um alimento básico entre 
as mulheres da aldeia da região, ao longo dos 
séculos e sob o ataque dos teares elétricos, 
o tecido original dos teares manuais quase 
desaparecera: negligenciado e prestes a 
morrer uma morte lenta. Foi quando o estilista 
Vaishali Shadangule, de Mumbai, apareceu 
no setor têxtil e embarcou em uma jornada 
de redescoberta. “Ninguém 
nos mercados de Mumbai 
ou Pune tinha visto o tecido, 
que tem um padrão distinto 

de brocado, muito parecido com o Banarasi. 
Parece que se extinguiu,” diz Shadangule. 
Depois de algumas pesquisas, em 2012 
ela chegou a Guledgudda, uma pequena 
aldeia indefinida no distrito de Bagalkot em 
Karnataka, a casa de Khun.

Gulegudda já foi um centro florescente de 
tecelagem do tear manual, com cada casa a ter 
o seu próprio tear e cada membro da família 
envolvido na tecelagem do tecido. Embora 
não haja evidências históricas definitivas 
sobre a origem da tecelagem, os folclóricos 
dizem que ela começou no século VIII, quando 
a dinastia Chalukya estava no poder nessa 
região. Diz-se que os tecelões desta aldeia 
começaram a tecer este tecido típico para 
acompanhar os sarees de Ilkal. Também é dito 
que durante festivais religiosos, estes pedaços 
de tecido seriam dobrados em triângulos, 
colocados num saree e oferecidos à deusa. 
Alguns dizem que é o padrão dobrável do 

O tecido é tão leve que é difícil julgar a 
sua medida segurando-o
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Um modelo 
caminha na 
rampa da 
coleção ‘Bisra’ 
do designer 
Vaishali durante 
o Semana de 
Moda da Índia de 
Maquilhagem de 
Lótus
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tecido em pequenos quadrados que tem 
o nome khana ou khun. A natureza e a 
mitologia inspiraram os motivos exclusivos 
do tecido.

Infelizmente, hoje, como a maioria 
destas tradições milenares começou a se 
tornar irrelevante, o mesmo aconteceu 
com Khun. Os desenhos tradicionais foram 
quase perdidos, e a geração de autênticos 
tecelões quase desapareceu, com os poucos 
remanescentes mudando para teares 
automáticos. “Quando visitei a aldeia pela 
primeira vez há cinco anos, havia cerca de 
500 teares manuais”, uma queda drástica de 
4.000 algumas décadas atrás.

“Eu estava em Nova Iorque e voltei 
para a Índia dos EUA depois de um longo 
intervalo e percebi que o tecido ainda 
estava a ser negligenciado. Todo mundo 
falava de Chanderi, Banarasi, Maheshwari, 
então nem sabiam de khun,” acrescenta ela. 
Querendo reviver este têxtil, ela voltou para 
Guledgudda e para seu desalento, encontrou 

apenas um tear em condições de trabalho.
Ela começou a trabalhar, revivendo 

e adotando 50 teares e a se sentar com 
os tecelões para esboçar um plano de 
revitalização para torná-lo popular entre 
uma audiência urbana global. “É um tecido 
de brocado intrincado e muito leve”, diz 
Shandugle, acrescentando que ela queria 
apresentar khun como ele é, então ela usou 
as cores modernas que os tecelões estão 
a fazer no tear. “Se for a qualquer aldeia, 
as pessoas são tão atualizadas que não 
seguem uma tendência, mas estão ligadas à 
natureza. Então, há verdes, tons metálicos, 
combinações de vinho, mostarda e verde 
fluorescente,” diz ela.

Explicando o meticuloso processo de 
tecelagem, Shandugle diz: “Quando altera a 
cor de um único pedaço do tecido, o tecelão 
precisa de conectar manualmente 4.000 fios 
no tear, e esse processo leva o dia inteiro 
para ser concluído. O tempo gasto continua 
o mesmo, mas os ganhos diminuíram para 

Parte superior: 
Tintureiros 
tradicionais na aldeia 
de Guledgudda, a 
mergulhar o fio num 
caldeirão cheio de 
corante 

Página em Frente (no 
sentido horário a partir 
da esquerda): Um 
tecelão khun em ação na 
aldeia de Guledgudda; 
um close-up do tear 
manual; tecelões de 
khun nos seus teares na 
aldeia de Guledgudda; 
um lojista a exibir khun 
sarees na sua loja na 
aldeia de Guledgudda 
(Fotos por: Priya 
Krishnan Das)
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menos de metade, com uma teceleira 
ganhando apenas Rs 400 por dia!”

Raju, de 40 anos, que trabalha 
com khun há 15 anos, é o mestre em 
tecelagem do designer. Ele diz que em 
tempos mais prósperos, havia 50 mil 
pessoas na aldeia que trabalhavam 
nos teares. “Eles trabalhavam em 
tingimento e tecelagem, unidades 
dedicadas à matéria-prima e para unir 
o tecido.” Hoje, diz ele, as poucas 
famílias que perseguem essa arte 
fazem isso como uma paixão e não 
pelo dinheiro! “Khun é um tecido tão 
bonito e tão artístico que só pode ser 
produzido nesta aldeia. É uma tradição, 
não apenas um objeto inanimado. É 
influenciado pelo clima, motivos, vida 
quotidiana e até o ambiente da vila,” 
explica o designer, que já trabalhou 
com Chanderi e Paithani Tece.

Em 2012 e 2014, ela apresentou 
duas coleções de design baseadas 
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shandugle adotou os 50 teares que ainda existem na aldeia de 
Guledgudda e está a tentar preservá-los com os seus sinceros esforços.

em khun em desfiles de moda 
realizados na Índia. A resposta positiva, 
encorajou-a a criar outra coleção de 
peças de vestuário contemporâneas 
que foi apresentada em 2018 na 
Semana da Moda da Índia em Delhi, 
a mais reputada vitrine de design do 
país. “A minha ideia de reavivamento 
é manter a alma e a funcionalidade 
do tecido intactas e apenas 
projetá-lo para atender um público 
contemporâneo. As pessoas adoram a 
sensação confortável do tecido na sua 
pele e o brilho do lado de fora.” Na sua 
última coleção, ela expandiu a paleta 
de cores tradicional, combinando as 
laranjas, verdes e rosas nativas com 
bronze, dourado e cinza. O designer 
está a apresentar uma coleção de 
40 peças khun em Nova Iorque em 
junho deste ano e novamente na 
mundialmente aclamada Semana de 
Moda de Nova Iorque, uma linha de 45 
peças, incluindo vestidos e jaquetas. 
Ela também está planejando um show 
de noivas indianas, seu primeiro em 
julho, na Índia, com esse lindo tecido. 
“Estou apenas a tentar pegar o que 
os tecelões estão a fazer e a dar a eles 
uma garantia de que vou pagar uma 
certa quantia por mês. Eu melhorei 
a qualidade do tecido e adaptei os 
desenhos, mas o meu primeiro objetivo 
é tornar o comércio lucrativo para os 
moradores novamente.”

Outro desafio no renascimento 
do khun é que os teares tradicionais 
são pequenos para atender às peças 
de tecido para blusas. A Shadangule 
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está agora a trabalhar para criar um conunbto 
de tecelões Guledgudda khun e teares 
maiores para produzir jardas que sejam mais 
adequadas comercial e criativamente. Ela 
também pretende diversificar usando khun 
para o mobiliário doméstico, decoração para 
casa, além da sua linha de roupas.

Shadangule diz que a sua contribuição é 
muito pequena e que mais pessoas precisam 
de estar cientes deste tecido mágico. Ela 
diz: “Precisamos de respeitar o trabalho 
árduo de um tecelão, que fica no tear por 
horas para fazer um saree que pode levar 
quatro meses para ser concluído. Isto é obra 
de arte e não apenas um pedaço de tecido. 
Somente quando o trabalho trouxer o tecelão 

e o dinheiro e o respeito de sua família, a 
próxima geração levará a tradição adiante.” 
Os seus esforços parecem ter dado um 
raio de esperança aos tecelões da aldeia de 
Guledgudda, como Raju resume: “Eu gosto 
de trabalhar no tear novamente. Quando vejo 
as lindas roupas a serem criadas a partir do 
tecido que costumo tecer e exibo em todo o 
mundo, sinto orgulho. Isto motiva-me a salvar 
os teares e o artesanato. Eu vou ensinar os 
meus filhos.”

acima: Designer Vaishali 
Shadangule apresenta 

formalmente a sua 
coleção destacando 
o tecido na Semana 

de Moda da Índia de 
Maquilhagem de Lótus 

Página em Frente: Um 
modelo caminha a 

rampa vestindo khun 
da coleção Bisra (o 

esquecido) durante a 
Semana de Moda da 

Índia de Maquilhagem 
de Lótus

Priya Rana é uma das principais escritoras de 
moda que dirigiu importantes publicações na 
Índia. Rana serve como o editor executivo no 
Outlook Splurge.
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Jovens inovadores da iit Madras desenvolveram o robô de Fossa séptica seppoy, 
que visa fornecer uma solução inteligente para o problema de limpeza manual

salvadores
feito por vinAyAk SuryA SWAMi

dE adOlEscEntEs nErds a
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Uma equipa de pesquisadores da iit 
Madras está prestes a entregar um 
produto que pode acabar com a limpeza 
manual em todo o mundo.

À 
medida que a Índia entra na 
era digital, um dos maiores 
desafios é desenvolver 
os meios necessários 
para o desenvolvimento 

holístico. Mesmo com grandes avanços, a 
infraestrutura do país ainda exibe imensas 
possibilidades de ratificações tecnológicas. 
No entanto, ao longo da última década, 
um envolvimento sem precedentes em 
esquemas relacionados a interesses 
nacionais veio da geração mais jovem. Esta 
tendência recente nasceu do fato de que, até 
2020, a idade média na Índia será de 29 anos, 
tornando-se o país mais jovem do mundo 
com 64% da população do grupo de trabalho 
e a percepção de que o progresso é sempre 
acelerado com o envolvimento.

Com iniciativas governamentais que 
proporcionam o impulso tão necessário para 
startups inovadoras e missões patrocinadas 
como a Swachh Bharat e a iniciativa Digital 
India, o manto para o desenvolvimento de 
infraestrutura intrínseca tem sido absorvido 
pela juventude do país. Somente nos últimos 
cinco anos, numerosos projetos inovadores 
foram desenvolvidos em toda a Índia, 
com o objetivo de conter os vários vícios 
que impedem o avanço. Embora muitos 
projetos tenham sido conceitualizações 
realistas de ideias, a viabilidade e a aplicação 
generalizada ainda 
estão entre as questões 
deixadas sem resposta. 
No entanto, inovações 
inovadoras permitiram que 
os estudantes em todo 
o país desenvolvessem 

soluções para alguns dos maiores problemas 
que causam danos à imagem global da 
Índia. Um desses projetos dos salões do 
Instituto Indiano de Tecnologia de Madras 
conseguiu atrair a atenção de várias ONGs 
que trabalham para erradicar o problema do 
saneamento e da limpeza manual.

rOBótiCa Para tOdOs
Após quatro anos de pesquisa, o IIT Madras 
finalmente apresentou uma alternativa 
autônoma e tecnologicamente sólida que 
visa erradicar a necessidade de colocar 
vidas valiosas em risco. Os alunos e 
professores responsáveis por este projeto 

O protótipo de robô de tanques sépticos SEpoy
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estavam a tentar montar um robô de 
gerenciamento remoto que cortasse os 
resíduos solidificados e simultaneamente 
bombeássemos o lodo para limpar até 
mesmo os sistemas de drenagem mais 
restritos. “Impulsionar um robô neste 
ambiente é um grande desafio,” explica 
o professor Prabhu Rajagopal, do Centro 
de Avaliação Não-Destrutiva do IIT 
Madras. Três projetos depois, a equipa 
conseguiu criar um protótipo para uma 
hélice autônoma de seis nadadeiras, 
desenvolvida por Srikanth, um estudante 
de mestrado.

Um dos principais desafios ao longo 
do desenvolvimento do protótipo foi 
a sua viabilidade. Mesmo hoje, não há 
escassez de opções mecanizadas para 
limpeza e tratamento de resíduos, no 
entanto, a custos correntes, que variam 
entre INR 2-5 milhões, a aplicação 
nacional representa um problema. O 

processo Como primeiro passo, a equipa 
desenvolveu um cortador que pode 
fragmentar e homogeneizar o lodo, que 
pode ser sugado usando um aparelho 
a vácuo. Inicialmente trabalhando com 
um modelo de corte simplista, eles 
agora desenvolveram um cortador tipo 
guarda-chuva. Em estreita consulta 
com a Safai Karamchari Andolan (SKA), 
uma organização que trabalha pelos 
direitos dos catadores manuais em todo 
o país, esta equipa de pesquisadores 
da IIT Madras está à beira de entregar 
um produto que poderia impedir que 
os produtos de limpeza se envolvam na 
debilitação. prática de limpeza manual. 
Com preço entre INR 1-3 milhões, o 
Seppoy Tank Robot detém a chave para 
a solução bem-sucedida e livre de riscos 
para o problema de limpeza manual. O 
protótipo que foi desenvolvido pelos 
estudantes qualificados usa cortadores 

a iNsPEçãO E a 
limPEza dE FOssas 
séPtiCas sãO dE 
rElEvâNCia sOCial 
CruCial, E uma 
mECaNizaçãO 
dEssE PrOCEssO 
BENEFiCiará 
milharEs dE 
traBalhadOrEs 
dE saNEamENtO 
ENvOlvidOs 
NEssa tarEFa E 
ENFrENtará uma 
aGuda EsCassEz 
dE sOluçõEs 
aCEssívEis.

dr. Prabhu rajagopal
Professor, IIT Madras

EstamOs a tENtar 
dEsENvOlvEr 
uma sOluçãO 
tECNOlóGiCa 
quE tamBém 
POdE suPErar a 
BarrEira sOCial, 
GaraNtiNdO quE 
O PrOdutO sEPOY 
sEja rEalmENtE 
OPEradO PElas 
mEsmas PEssOas 
quE iNiCialmENtE 
traBalhariam 
COmO CatadOrEs 
maNuais.

divanshu kumar
Estudante, IIT Madras
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de alta velocidade para cortar o lodo espesso 
em tanques sépticos e drenos claros. Mas 
os membros do corpo docente supervisores 
estão esperançosos de que, com mais 
algumas modificações, o custo do projeto 
possa ser reduzido significativamente para 
promover uma aplicação generalizada.

O estudante Divanshu Kumar, que 
desempenhou um papel fundamental no 
desenvolvimento do Seppoy Septic Tank 
Robot, diz que o desafio da limpeza manual é 
tanto social quanto técnico. ”De nosso ponto 
de vista, estamos tentando desenvolver 
uma solução tecnológica que também 
pode superar a barreira social, garantindo 
que o produto SEpoy é realmente operado 
pelas mesmas pessoas que inicialmente 
trabalhariam como catadores manuais ”, diz 
ele.

um tEsOurO dE haBilidadE
A Índia está emergindo como uma 
força a considerar, quando se trata de 
soluções inovadoras e tecnicamente 
sólidas para alguns dos problemas mais 
desafiadores relacionados à infraestrutura 
e ao desenvolvimento generalizado. O 
crédito deve ir para o sistema robusto 
de ensino superior no país e o espírito 
da juventude da nação para encontrar 

soluções simples, embora inovadoras, 
para os maiores obstáculos no caminho 
para o desenvolvimento. As instituições, 
particularmente as IITs, concentram-se 
no mundo real, aplicações práticas das 
várias teorias que são a base das várias 
disciplinas. As tarefas encorajam a técnica 
de “brainstorming” e há um senso livre de 
interação entre alunos e professores sobre 
a viabilidade de projetos. Além disso, com 
a Índia se tornando um centro de produção 
por inúmeras corporações multinacionais, 
a migração estudantil sofreu um declínio 
considerável na última década.

De máquinas que distribuem água 
potável limpa para todos os itens de 
resíduos recicláveis e tecnologia SmartCane 
para pessoas com deficiência visual para 
armazéns frios movidos a energia solar, 
os jovens inovadores formados por várias 
instituições levaram a melhor missão da Índia 
aos seus corações. De nerds adolescentes a 
inovadores notáveis, os jovens da Índia são, 
sem dúvida, seus maiores salvadores.

acima (da esquerda para a 
direita): Professor Prabhu 

Rajagopal e Divanshu Kumar 
com o robô da fossa sépia SEpoy; 
Divanshu Kumar e seus membros 
da equipe com o robô de tanques 

sépticos SEpoy

Página em frente: Os alunos do IIT 
Madras estabeleceram um recorde 

de operação do maior número de 
robôs para limpar uma área

Vinayak Surya Swami é uma jornalista de 
Delhi. Ele é formado em engenharia mecânica e 
trabalhou com a marinha indiana.



A ÚltimA PáginA

|  PB  |  w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . i n|  90  |ÍND IA  P E R S P E C T I V A S

Q u e  g r a n d e 
t r o c a !
A Índia gera cerca de 26.000 toneladas de lixo 
plástico todos os dias e para lidar com o problema, 
uma escola em Pamohi, Assam, surgiu com uma idéia 
única. A Escola da Fundação Akshar está a pedir aos 
pais que paguem as taxas dos seus filhos com sacos 
de plástico usados. A escola tem 100 alunos e cada 
aluno é convidado a trazer pelo menos 25 itens por 
semana. O conceito inovador não está apenas a 
ajudar a melhorar o meio ambiente, mas também as 
famílias locais, impedindo o trabalho infantil.

E x é R C I T O  I n D I A n O 
P L A n E I A  u S A R  I A

Para combater a ameaça do terrorismo, o Exército indiano planeou 
levar a ajuda da Inteligência Artificial (IA) para detectar a estrutura 

do terror e rastrear informações confidenciais. Através desta 
tecnologia, o exército também será capaz de decifrar a vida e a 

condição de trabalho do equipamento de guerra usado pelas forças 
armadas. A Inteligência Artificial também pode ajudar na coleta de 
informações críticas de discursos feitos por líderes terroristas. Foi 
depois que a Força Nacional de IA recomendou que os serviços de 

defesa trabalhassem em 10 projetos de IA, que a tarefa de 
desenvolver tecnologias de IA começou. Os projetos concentram-se 

em imagens, texto, fala e análise preditiva.

AVA N ç
A N D OFique atualizado 

sobre os 
desenvolvimentos 

positivos que 
acontecem no país

“Você fez tanto bem Senhora. 
Aqueles a quem ajudou nunca 
se esquecerão de si. Aqueles 
de nós que lêem sobre as suas 
boas ações com admiração 
sempre a admirarão. Deus te 
abençoe (sic)” 

soni razdan 
Atora Indiana

“O seu trabalho tem 
sido ótimo, o MEA é o 
único departamento 
do último governo que, 
indiscutivelmente, fez 
o melhor. Obrigado 
senhora”

sanam arora 
utilizador do Twitter

T w I T T E R  A P L A u D E 
A  M I R E  S w A R A j
Os indianos foram ao Twitter para agradecer à 
saída do Ministro de Assuntos Exteriores, 
Sushma Swaraj. A líder tem sido popular como 
uma ministra das Relações Exteriores de fácil 
acesso e foi elogiada por ajudar Indianos a 
viver no exterior com as sua respostas rápidas 
no Twitter a pedidos de ajuda.





01 step  
Click on “Register 
(New User)” and fill 
required details

05 step  
Click on “Track 
Grievances Status” link 
to View latest status  
and processing done  
on your grievance.

02 step  
Click on “Activation” 
link sent in email (or 
OTP sent in SMS to 
Indian Mobile Holders) 
to activate the account.

03 step  
Log in to the 
Consular Grievances 
Monitoring System 
(MADAD). 04 step  

Click on “Register 
Grievances” link to fill 
details of your grievances.

consuLar grIevances  
MonItorIng sYsteM

mymea.in/madad

MADAD
Because You Are Us


