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ITÁLIA

Refém das Farc
deve ser liberado

Berlusconi pode ser indiciado hoje por
abuso de poder em escândalo sexual

GRÃ-BRETANHA

Presidente do Equador é
acusado em caso de nepotismo

Para permanecer no poder
legitimamente, René Préval
beneficia-se de uma lei apro-
vada pelo Parlamento haitia-
no no ano passado que permi-
te ao presidente prolongar
seu mandato até 14 de maio.
Com a intenção de adminis-
trar o país até que os resulta-
dos oficiais do segundo tur-
no das eleições presidenciais
sejam proclamados e realizar
a transição sem a presença
de Préval no poder, porém,
vários grupos políticos haitia-
nos assinaram no dia 2 um
acordo. O documento prevê
o estabelecimento de um go-
verno provisório composto
por 18 ministros e alguns se-
cretários de Estado, além de
um conselho integrado por
30 representantes de todas
as regiões do Haiti.

Justiça estende
audiência de Assange

HUNGRIATAILÂNDIA

O primeiro-ministro da Itá-
lia, Silvio Berlusconi, deve ser
indiciado hoje na Promotoria
de Milão, disse ontem o procura-
dor Edmondo Bruti Liberati. An-
tes, o órgão decidirá se o premiê
será indiciado por prática da
prostituição de menores, por
abuso de autoridade ou por am-
bos os crimes. A Promotoria in-
siste que Berlusconi pagou para
fazer sexo com Kharima el-Ma-

rough, jovem marroquina co-
nhecida como “Ruby”, que ti-
nha 17 anos quando suposta-
mente teria participado de or-
gias numa mansão do premiê.
Berlusconi também teria tenta-
do esconder o caso e praticado
abuso de poder. Ainda ontem,
um tribunal de Milão anunciou
a decisão de retomar em 11 de
março um julgamento por cor-
rupção contra Berlusconi.

O tribunal britânico responsá-
vel por julgar o pedido de extradi-
ção feito pela Suécia contra o fun-
dador do WikiLeaks, Julian As-
sange – acusado de ter cometido
crimes sexuais – , retomará o ca-
so na sexta-feira. De acordo com
o juiz Howard Riddle, os dois
dias de audiências não foram su-
ficientes para concluir esta fase
do processo e os advogados de-
vem voltar ao tribunal para fazer
suas últimas considerações.

Depois de consultas com espe-
cialistas europeus, o governo da
Hungria concordou em tornar a
lei que passou a controlar a mí-
dia no país “mais precisa”. O país
assumiu a presidência da União
Europeia em meio à polêmica
criada pela sanção de uma legisla-
ção, em janeiro, que controla e
multa a mídia nacional e estran-
geira. Milhares tomaram as ruas
de Budapeste para protestar con-
tra a medida.

Haiti protesta contra
permanência de Préval
Centenas tentam invadir Palácio Presidencial e são repelidos pela polícia;
após adiamento de eleição, presidente quer ficar no cargo até maio

Budapeste concorda
em alterar lei de mídia

RÚSSIA

DIEU NALIO CHERY/AP

PARA ENTENDER

Bangcoc impõe medidas
contra manifestações

Demitidos agentes que
‘erraram’ em atentado

A Tailândia pôs em prática uma
pesada legislação ontem, confe-
rindo às autoridades do país ple-
nos poderes para controlar pro-
testos dos “camisas-amarelas”,
que ameaçam realizar manifesta-
ções em massa contra o governo.
A medida autoriza a imposição
de toques de recolher, bloqueios
e restrição de movimentação de
manifestantes, além de permitir
atuação imediata caso os protes-
tos se tornem violentos.

Um dia depois da divulgação de
um vídeo em que o líder cheche-
no Doku Umarov admite a auto-
ria do ataque que matou 36 e fe-
riu 180 no aeroporto de Moscou,
o presidente russo, Dmitri Med-
vedev, anunciou a demissão de
“vários” agentes que, por come-
ter “erros”, teriam contribuído
com a ação. A chancelaria da Fin-
lândia, que hospeda o site onde
foi divulgado o vídeo, disse que o
país não deve tirar a página do ar.

Caos. Manifestante tenta se proteger de gás lacrimogêneo

PORTO PRÍNCIPE

Em reação ao anúncio do pre-
sidente haitiano, René Préval,
de que pretende ficar mais
três meses no cargo, centenas
de manifestantes tomaram as
ruas de Porto Príncipe, exigin-
do sua renúncia imediata. Os
manifestantes atiravam pe-
dras contra as autoridades e
tentaram cercar o palácio pre-
sidencial, no Campo de Marte,
mas foram impedidos com gás
lacrimogêneo.

Algumas cápsulas caíram so-
bre uma barraca onde se alojam
desabrigados do terremoto de
2010. Mulheres e crianças saí-
ram apavoradas do local. “Che-
gou o dia! Préval deve renunciar!

Devolva a chave do palácio presi-
dencial! Sua missão chegou ao
fim!”, gritavam os manifestan-
tes. O protesto percorreu várias
ruas da cidade, mas acabou dis-
persado pela polícia, que teve
apoio das tropas de paz da Orga-
nização das Nações Unidas
(ONU). Durante todo o dia, po-
rém, manifestantes continua-
ram juntando pneus para fazer
barricadas de fogo, mas os focos
de incêndio eram rapidamente
controlados. O clima de tensão
fez com que muitos haitianos
não saíssem de casa e algumas
escolas fechassem as portas.

O mandato do presidente aca-
bou na segunda-feira. Por causa
do atraso nas eleições presiden-
ciais, que tiveram o segundo tur-

no adiado para 20 de março, Pré-
val decidiu permanecer no cargo
até 14 de maio – com respaldo
legislativo (mais informações nes-
ta página). O presidente preten-
de entregar o poder quando o su-
cessor for eleito.

A OEA contestou o resultado
da primeira rodada da votação,
que ocorreu em novembro. Se-
gundo o resultado preliminar, a
ex-primeira-dama Mirlande Ma-
nigat e o candidato governista,
Jude Celestin, disputariam o se-
gundo turno. A OEA, porém,
constatou fraude na votação e re-
comendou que o cantor Michel
Martelly concorresse no lugar
de Celestin. A população mani-
festou-se em favor do artista e a
Comissão Eleitoral do Haiti acei-

tou a recomendação da OEA.

Passaporte. Também na segun-
da-feira, Porto Príncipe anun-
ciou ter emitido um passaporte

para o ex-presidente Jean Ber-
trand Aristide, exilado desde
2004 na África do Sul e sem po-
der retornar ao país por causa da
falta do documento. No mesmo

dia, o ex-ditador Jean-Claude
Duvalier, o Baby Doc, disse que
sonha com uma “reconciliação
nacional” que reúna ex-gover-
nantes haitianos. / AFP e REUTERS

BOGOTÁ

O primeiro refém do grupo de
cinco que as Forças Armadas Re-
volucionárias da Colômbia
(Farc) prometeram entregar a
uma equipe que partiu do Brasil
deve ser libertado pela guerrilha

hoje. A informação é do Comitê
Internacional da Cruz Vermelha
(CICV), que acompanha a mis-
são. Dois helicópteros do Exérci-
to brasileiro partiram ontem de
São Gabriel da Cachoeira (AM)

Os reféns são dois políticos,
dois militares e um policial co-
lombianos. Outros dois seques-
trados serão resgatados na sexta-
feira, segundo o CICV. A missão
de resgate na selva deve se esten-
der até o fim da semana. / AP

QUITO

O presidente do Equador, Rafael
Correa, está sendo acusado de
ter acobertado um negócio ilíci-
to de seu irmão, que teria obtido
contratos públicos de cerca de
US$ 700 milhões de maneira im-

própria. Segundo o grupo de in-
vestigação de serviços públicos
Veeduría Ciudadana – criado em
2009 a pedido do governo para
examinar os negócios de Fabrí-
cio Correa, irmão mais velho do
presidente –, o empresário obte-
ve vários contratos para obras pú-

blicas em diversos setores, vio-
lando normas antinepotismo.

A existência de contratos en-
tre o irmão do presidente e o Es-
tado já havia sido denunciada an-
teriormente por meios de comu-
nicação locais, mas Fabrício ha-
via negado as acusações, argu-
mentando que os pactos haviam
sido firmados legalmente, por
meio de licitação.

“Temos quatro vídeos e áu-
dios que podem testemunhar

que o presidente Correa sabia
muito bem sobre os contra-
tos”, afirmou Pablo Cham-
bers, coordenador do grupo
Veeduría Ciudadana. De acor-
do com ele, há pelo menos 40
contratos entre o governo e
empresas vinculadas a Fabrí-
cio. O presidente negou as
acusações e pediu que o gru-
po apresente as provas. “Va-
mos responder legalmente a
eles”, disse Correa. / REUTERS

Hotel Fênix
10x sem juros 
e sem entrada R$ 73,80
Total R$ 738, Café da manhã.

Costa Brasilis Resort
10x sem juros 
e sem entrada R$ 99,80
Total R$ 998, Café da manhã.

Porto Seguro 8 dias

João Pessoa 8 dias
Hotel Netuanah
10x sem juros 
e sem entrada R$ 116,80 
À vista R$ 1.168, Café da manhã
Preço para saída 12/fevereiro.

Itacaré 8 dias
Pousada Portal do Sol
10x sem juros 
e sem entrada R$ 89,80 
À vista R$ 898, Café da manhã
Preço para saída 12/fevereiro.

Salvador 8 dias
Hotel Travel Inn Pituba
10x sem juros 
e sem entrada R$ 99,80 
À vista  R$ 998, Café da manhã
Preço para saída 13/fevereiro.

Caldas Novas 8 dias
Hotel Golden Dolphin
10x sem juros 
e sem entrada R$ 79,80 
À vista R$ 798, Meia pensão
Preço para saída 13/fevereiro.

Gramado 8 dias
Hotel Encantos do Sul
10x sem juros 
e sem entrada R$ 79,80 
À vista R$ 798, Café da manhã
Preço para saída 13/fevereiro.

Cataratas do Iguaçu 5 dias
Hotel Rafain Centro
10x sem juros 
e sem entrada R$ 79,80 
À vista R$ 798, Café da manhã
Preço para saída 13/fevereiro.

Preço para saída 12/fevereiro.

Hotel Tropicalis
10x sem juros 
e sem entrada R$ 129,80
Total R$ 1.298, Café da manhã.

Village Pratagy Resort
10x sem juros 
e sem entrada R$ 153,80
Total R$ 1.538, Café da manhã.

Maceió 8 dias

Preço para saídas 12 e 13/fevereiro.

Porto de Galinhas 8 dias

Hotel Pontal de Ocaporã
10x sem juros 
e sem entrada R$ 189,80
Total R$ 1.898, Café da manhã.

Serrambi Resort
10x sem juros 
e sem entrada R$ 189,80
Total R$ 1.898, Meia pensão.
Preço para saída 12/fevereiro.

Recife 8 dias
Hotel Onda Mar
10x sem juros 
e sem entrada R$ 118,80
Total R$ 1.188, Café da manhã.
Preço para saída 12/fevereiro.

Hotel Residence
10x sem juros 
e sem entrada R$ 99,80
Total R$ 998, Café da manhã.

Hotel Parque da Costeira
10x sem juros 
e sem entrada R$ 148,80
Total R$ 1.488, Café da manhã.

Natal 8 dias

Preço para saída 19/fevereiro.

Acesse cvc.com.br e veja a loja CVC ou o agente de viagens mais perto de você. Condições gerais: os preços publicados são por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo, com saídas de São Paulo. Preços, datas de saída e condições de pagamento sujeitos a reajuste e mudança sem aviso prévio. Oferta de lugares 
limitada e reservas sujeitas a confirmação. Parcelamento promocional em até 10x sem juros, sendo a 1a parcela no ato da compra e as demais mensais com cheque ou cartão. Passeios não incluem ingressos. Ofertas válidas para compras realizadas até um dia após a publicação. Taxas de embarque cobradas pelos portos e aeroportos não estão incluídas nos preços. Crédito sujeito a aprovação.

Incluídos no preço: passagem aérea, transporte aeroporto/hotel/aeroporto, hospedagem com café da manhã e completa assistência da equipe CVC.

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?

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
Bom Retiro ....................................... 3333-4343
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 D&D .................................3043-9347
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
Hiper D´Avó Taboão da Serra ........... 4138-8070
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
Ribeirão-Extra Hiper .......................... 3442-8766
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

Promoção em até 10 vezes sem juros e sem entrada
BRASIL Ofertas 

especiais para
12, 13 e 19
de fevereiro.

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 9 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. A13.




