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● A Grã-Bretanha aceitou pagar
elevadas compensações a ex-pri-
sioneiros de Guantánamo que
acusaram o governo britânico de
cumplicidade nas torturas a que
foram submetidos. Estas serão
as primeiras indenizações pagas
pelos abusos cometidos em meio
à luta contra o terrorismo lidera-
da pelos EUA.

Depois de meses de disputas le-
gais, as agências de espionagem
britânicas optaram por um acor-
do para evitar um julgamento
prolongado e custoso, no qual o
testemunho aberto de agentes
secretos poderia pôr em perigo a
segurança nacional, disse ontem
um funcionário americano que
pediu anonimato.
Pelo menos 16 ex-detentos, cida-
dãos britânicos ou moradores na
Grã-Bretanha, receberão as inde-
nizações, que poderão chegar a
US$ 79 milhões. Os espiões britâ-
nicos não foram acusados de tor-

tura, mas os ex-detentos alegam
que eles infringiram as leis inter-
nacionais, pois sabiam dos abu-
sos que estavam sendo cometi-
dos em Guantánamo e não fize-
ram nada para impedir.
Em entrevistas na semana passa-
da, o ex-presidente americano
George W. Bush afirmou que au-
torizou o uso de métodos de tortu-
ra, como a simulação de afoga-
mento, para interrogar os suspei-
tos de terrorismo na base naval.
Ele disse que as informações sal-
varam muitas vidas. / AP e

REUTERS
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EUA abafam críticas de Karzai à guerra afegã
Discurso conciliatório de Washington busca evitar crise com líder aliado às vésperas de reunião da Otan que discutirá fim dos combates até 2014

No escuro. Americano em operação no Afeganistão; críticas

Grã-Bretanha
indenizará presos
de Guantánamo

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE/ NOVA YORK

Às vésperas da reunião da Or-
ganização do Tratado do
Atlântico Norte (Otan) em Lis-
boa, os Estados Unidos busca-
vam ontem evitar que as críti-
cas feitas no fim de semana pe-
lo presidente afegão, Hamid
Karzai, às operações militares
americanas no Afeganistão se
transformem em uma nova cri-
se. Autoridades afegãs haviam
agido no mesmo sentido an-
teontem.

No fim de semana, Karzai, em
entrevista ao jornal americano
Washington Post, criticou as ope-
rações noturnas dos EUA contra
militantes do Taleban e da Al-
Qaeda, acrescentando que estas
ações estavam minando a credi-
bilidade de suas tropas.

O general David Petraeus,
principal comandante america-
no no Afeganistão, teria ficado
irritado com a declaração do pre-
sidente afegão. Segundo Karzai,
os americanos precisam reduzir
o repúdio da população afegã às
suas operações, o que contribui
para fortalecer o Taleban.

O secretário da Defesa, Robert
Gates, afirmou em um encontro
com o Conselho Editorial do diá-
rio Wall Street Journal que não
existem “diferenças nas estraté-
gias dos EUA e do Afeganistão”.
“Nós continuaremos sendo par-
ceiros dele (Karzai) neste confli-
to”, disse o chefe do Pentágono.

Segundo Gates, “as declara-
ções de Karzai refletem a impa-
ciência de um país que está em
guerra há 30 anos”, acrescentan-
do ao atual conflito a luta contra
a invasão soviética nos anos 80 e

as disputas civis ao longo da dé-
cada seguinte. “O problema é
que não podemos chegar ao nos-
so objetivo amanhã. E eu acho
que Karzai entende esta realida-
de e o que precisamos fazer para
o Afeganistão chegar a este pon-
to” em que o papel das tropas
americanas será reduzido.

A secretária de Estado dos
EUA, Hillary Clinton, também
indicou que as forças america-
nas e afegãs seguem trabalhando
em conjunto.

Evitando entrar em choque
com Karzai, Hillary defendeu as
operações. “Acreditamos que
operações que matam importan-
tes insurgentes e suas redes são
fundamentais”, afirmou a secre-
tária de Estado. Apesar da caute-
la, não é segredo no Departamen-
to de Estado e no Pentágono que
os EUA estão cada vez mais irrita-
dos com o presidente afegão.

Há poucas semanas, Karzai ad-
mitiu publicamente que recebe
ajuda do governo iraniano. O pre-
sidente afegão também é acusa-
do de corrupção, de desviar di-
nheiro de ajuda americana, além
de sabotar algumas iniciativas
dos EUA no país.

No fim de semana, a Otan de-
ve anunciar uma estratégia para
encerrar as operações de comba-
te no Afeganistão em 2014, quan-
do as tropas afegãs assumiriam
todo o controle da segurança.

Mesmo depois dessa data, as
forças internacionais devem per-
manecer no território afegão pa-
ra treinamento e logística, como
ocorre hoje no Iraque. Por en-
quanto, o início da retirada das
tropas americanas está previsto
para meados do ano que vem.
Mas analistas especulam que se-
rá em uma escala bem inferior ao
planejado no ano passado.
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Incluídos no preço: passagem aérea, transporte aeroporto/hotel/aeroporto, hospedagem com café da manhã
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Maceió 8 dias 

10x sem juros e sem entrada R$ 89,80
À vista R$ 898, Preço para saídas 27 e 28/novembro
no Hotel Ouro Branco.

João Pessoa 8 dias 

10x sem juros e sem entrada R$ 109,80
À vista R$ 1.098, Preço para saída 4/dezembro
no Hotel Netuanah.

Cataratas do Iguaçu 5 dias

10x sem juros e sem entrada R$ 73,80
À vista R$ 738, Preço para saída 28/novembro
no Iguassu Resort.

Natal 8 dias

10x sem juros e sem entrada R$ 99,80
À vista R$ 998, Preço para saída 4/dezembro
no Hotel Residence.

Fortaleza 8 dias 

10x sem juros e sem entrada R$ 99,80
À vista R$ 998, Preço para saída 4/dezembro
no Hotel Iracema.

Salvador 8 dias

10x sem juros e sem entrada R$ 88,80
À vista R$ 888, Preço para saída 28/novembro 
no Hotel Sol Plaza Sleep.

Recife 8 dias

10x sem juros e sem entrada R$ 113,80
À vista R$ 1.138, Preço para saída 20/novembro
no Hotel Onda Mar.

Aracaju 8 dias

10x sem juros e sem entrada R$ 89,80
À vista R$ 898, Preço para saídas 20 e  27/novembro
no Best Western Hotel da Costa.

Porto de Galinhas 8 dias

10x sem juros e sem entrada R$ 114,80
À vista R$ 1.148, Preço para saída 20/novembro
na Pousada Lusitana.
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CVC BRASIL
OFERTAS ESPECIAIS PARA VIAJAR NA BAIXA TEMPORADA

São Paulo Capital:
Centro-Consolação ....................................2103-1222
9 de Julho/Rua Amauri..............................3074-3500
Alto da Lapa..............................................2594-5758
Anália Franco Shop. ..................................2108-5300
Boavista Shop. ..........................................5547-6477
Bourbon Shop. .........................................3892-6868
Brás-Mega Polo.........................................2886-3800
Butantã Shop. ..........................................3722-1188
Campo Limpo Paulista............................ 4812-7275
Casa Verde-Carrefour ................................3858-5335
Cursino......................................................5058-8999
Freguesia do Ó-Extra.................................3932-0740
Frei Caneca Shop. .....................................3472-2010
Ipiranga Hiper Carrefour............................ 2062 3922
Itaim Paulista Hiper D´Avo........................2567-2801

Heitor Penteado........................................ 2361 5852
Horto Florestal ......................................... 2261-3878
Ibirapuera Shop. .......................................2107-3535
Indianópolis-Walmart...............................2578-1969
Interlagos Shop. .......................................5563-6300
Itaim-Extra................................................3078-6443
Itaquera Shop. ..........................................2026-6200
Ipiranga ....................................................2666-3477
Jaguaré-Extra............................................3297-8282
Liberdade..................................................3209-0909
Limão........................................................3858-6405
Mooca Shop. Capital................................ 2068-1000
Morumbi Shop. ........................................2109-4300
Morumbi Pão de Açúcar ......................... 3723-5252
Morumbi Shop-Lj Mundo..........................5181-7777
Paulista-Top Center...................................3266-7202

Real Parque-Pão de Açúcar .......................3755-0070
Santana Shop. ..........................................2208-2470
Santana-Voluntários da Pátria ..................2367-1774
Santo Amaro-Cenesp ................................3747-7122
Socorro-Extra Fiesta ..................................5524-9222
Shopping Paulista .....................................3286-0500
Tatuapé Shop. Metrô.................................2094-5888
Villa-Lobos Shop. .....................................3024-0088
Vila Mariana..............................................2372-2284
Vila Olímpia Shop. ....................................3045-8677
Grande São Paulo:
Granja Viana .............................................4702-0306
Guarulhos Shop. Inter ...............................2086-9720
Guarulhos-Poli ..........................................2475-0321
Mauá Plaza Shop. .....................................4519-4700
Mogi das Cruzes Shop. ..............................4799-2166

Mogi-Extra Mogilar ...................................4790-2050
Mogi das Cruzes-Centro.......................... 4798-2220
Osasco-Continental Shop. .........................3716-3300
Osasco-Super Shop....................................3653-5300
Sto. André-ABC Plaza Shop. ......................4979-5006
Sto André-Carrefour Oratório ....................4997-6880
Sto. André-Rua das Figueiras ....................4432-3288
São Caetano-Av Goiás ...............................3636-3450
S.B Campo-Extra Anchieta ........................4368-0440
S.B Campo-Metrópole...............................2191-3500
S.B.Campo-Rudge Ramos..........................4362-1502
Taboão Shop. ...........................................4787-8212
Taboão da Serra-Hiper Extra .....................4788-1111
Barueri-Tamboré Shop. ............................2078-9797
São Paulo Interior:
Americana.................................................3645-1210

Araçatuba .................................................3621-2575
Araçatuba Shop. .......................................3607-4080
Araraquara Jaraguá Shop. .. ......................3331-3858
Araras .......................................................3541-4484
Atibaia ......................................................2427-6597
Barretos ....................................................3321-0320
Bauru Shop. ..............................................2106-9494
Birigui .......................................................3211-2050
Campinas-D. Pedro Shop...........................2102-0199
Campinas-Iguatemi Shop..........................2117-3500
Campinas-Jardim Chapadão .....................3396-7002
Caraguá Praia Shop. ................................3882-2004

Catanduva Shop. ......................................3525-2097
Franca Shop. .............................................3707-0700
Guarujá-La Plage.......................................3347-7000
Itatiba .......................................................4524-5536

Itu-Plaza Shopping ...................................4022-7275
Jacareí.......................................................3962-7070
Jundiaí ......................................................4521-9288
Jundiaí Maxi Shop. ...................................2136-0800
Louveira ....................................................3878-4030
Mogi Guaçu...............................................3818-6993
Olímpia .....................................................3281-4200
Paulínia Shop. ..........................................3833-5544
Pindamonhangaba ...................................3642-9432
Pirassununga ............................................3561-9661
Poços de Caldas.........................................2101-8100
Porto Ferreira ...........................................3585-6551
Rib. Preto-Independência .........................2101-0048
Rio Preto-Redentora .................................3305-3646
Ribeirão-Santa Úrsula ...............................2102-9646
RibeirãoShopping. ....................................4009-1403

Ribeirão Preto-Fiúsa..................................3516-4000
Rio Claro Shop. .........................................3525-6262
Rio Preto-Walmart ....................................2137-7000
Santos .......................................................3257-7000
Santos-Balneário.......................................3281-9000
São Sebastião............................................3892-5299
São Vicente-Extra......................................3579-9000
Sorocaba-Esplanada..................................3414-1000
S. J. Campos-Colinas..................................3913-6700
S. J. Campos-Vale Sul ................................3878-7000
S.J. Campos-Shop. São José.......................3941-7000
São João da Boa Vista................................3631-1109
Suzano-Centro ..........................................4748-6698
Tatuí .........................................................3259-3999
Tiête..........................................................3282-8501
Valinhos Shop. .. .......................................3929-7700

Atendimento nas lojas diariamente, das 9 às 20 horas e nos shoppings, das 10 às 22 horas.

A CVC transporta mais de 2 milhões de clientes
por ano e já realizou mais de 15 milhões de viagens.

Por que você pode conquistar
o mundo com a CVC?

Text Box
  Anúncio

Text Box
 Imagem

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 17 nov. 2010, Primeiro Caderno, p. A17.




