
AIRBUS AF447 RIO-PARIS:

O GOVERNO FRANCES OBVIAMENTE ESTA MENTIDO

O GOVERNO FRANCES ESTA QUERENDO SACANEAR E ROUBAR AS FAMILIAS DAS VITIMAS

É uma brincadeira. Uma imagem simples pode explicar- bem comum porém explicita: um Notebook (não 
hesita, vale a pena!).

Lendo as explicações e seguindo ao link “AGS”, você entenderá melhor. 94% dos Computadores comuns 
lhe possibilitam ler um Flight Data Recorder (FDR). O resultado é imediatamente legível e entendível.

O exemplo de vídeo mostra uma Boeing B777:

Esta animação mostra um modelo 3D da aeronave e seus movimentos e ao mesmo tempo as informações 
relevantes do Flight data recorder. Mostrando as informações da cabine de comando , incluindo alarmes , as 
ações dos pilote,s usando manetes e botões entre outros dados.

De equipamentos mais eficientes existem (1). 

O relatado em cima confirma, o que é evidente. Os “invertigadores” e o governo francês conhecem a 
verdade completa sobre o acidente, responsabilidade e culpa, desde os meados de maio 2011. E o 
que estão fazendo? Tudo para esconder a verdade dos familiares das vitimas. Organizam debates 
simuladas para tirar a atenção dos fatos óbvios. Alguns os ajudam, jogando um jogo duplo. 

O vôo Rio-Paris não é uma bagatela qualquer. Foi o maior desastre que atingiu França por décadas. O que 
os advogados franceses estão fazendo para defender as famílias das vítimas – principalmente das 
associações? Porque eles não relatam estes fatos absurdos, os quais qualquer um esta capaz de entender? 
Eu e alguns outros facilitamos e esclarecemos. Queremos a verdade e recusamos um “novo cenário do 
acidente Mont St.Odile” 20 anos de investigação sem resultado. 

Norbert Jacquet

(1) Por exemplo:

- um das companhias principais (na Alsácia!),

- um folheto de quatro pagin  á  s   (pdf),
./...

http://ags.sagem-ds.com/en/site.php?spage=00000000
http://ags.sagem-ds.com/en/site.php?spage=02000000
http://www.cefa-aviation.com/medias/brochure/CEFA-Brochure-2011.pdf
http://www.cefa-aviation.com/medias/brochure/CEFA-Brochure-2011.pdf
http://www.cefa-aviation.com/medias/brochure/CEFA-Brochure-2011.pdf
http://www.cefa-aviation.com/en/cefa-fas/
http://www.youtube.com/watch?v=1XNnEzFF5fg


2.

- uma excelente apresentação por outra companhias,

- VIDEO (tempo de 1.50 até o fim)

http://www.youtube.com/watch?v=8XUgeWTeYgg
http://www.simauthor.com/flightviz.html

