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O ESTADO DE S. PAULO

SEXTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2011

TENSÃO NO ORIENTE MÉDIO. Falsa tranquilidade

Internacional A13

VIAJE PELO

Regime líbio
organiza tour
para jornalistas

BRASIL

COM A CVC
Promoção em 10x sem juros e sem entrada.

Governo limita atuação de repórteres estrangeiros e tenta
mostrar que tudo está bem e líder líbio é querido pela população

Ofertas especiais para
viajar 2 e 3/abril.
Viagens aéreas com saídas diárias o ano todo.

JEROME DELAY/AP

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

Porto Seguro 8 dias

Porto de Galinhas 8 dias

Hotel Fênix

Hotel Porto de Galinhas Praia Hotel

Saídas aos sábados e domingos

Saídas aos sábados e domingos

10x sem juros e sem entrada R$

68,80

10x sem juros e sem entrada R$

139,80

À vista R$ 688, Preço para saída 2/abril.

À vista R$ 1.398, Preço para saída 2/abril.

Hotel Príncipe da Enseada

Enotel Resort

Saídas aos sábados e domingos

10x sem juros e sem entrada R$

Saídas aos sábados e domingos

76,80

10x sem juros e sem entrada R$

282,80

À vista R$ 2.828, Com sistema tudo incluído.
Preço para saída 2/abril.

À vista R$ 768, Preço para saída 2/abril.

Costa Brasilis Resort
Saídas aos sábados

10x sem juros e sem entrada R$

104,80

À vista R$ 1.048, Preço para saída 2/abril.

João Pessoa 8 dias
Hotel Netuanah
Saídas aos sábados

10x sem juros e sem entrada R$

Salvador 8 dias
Hotel Travel Inn Pituba
Saídas aos sábados e domingos

10x sem juros e sem entrada R$

Aracaju 8 dias
Aracaju Praia Hotel

87,80

Saídas aos sábados

À vista R$ 878, Preço para saída 2/abril.

10x sem juros e sem entrada R$

Saídas aos sábados e domingos

10x sem juros e sem entrada R$

293,80

Com sistema tudo incluído
À vista R$ 2.938, Preço para saída 2/abril.

10x sem juros e sem entrada R$

Hotel Portal do Sol
Saídas aos sábados

99,80

10x sem juros e sem entrada R$
Cana Brava Resort

Hotel Parque da Costeira
Saídas aos sábados e domingos

AYMAN OUN
PROFESSOR

“O povo líbio não pode viver sem
Kadafi. Ele vai nos proteger. Ele é
excelente. Ele nos deu muitas
coisas”

JOVEM EM UM ÔNIBUS
“Meu tio está em Zawiya. A
situação está ruim, muito ruim. A
Líbia ficará livre”

há mais rebeldes.
“O povo líbio não pode viver
sem Kadafi”, disse o professor
AymanOun,enquantooutro homem colocava uma foto do líder
líbio na frente de uma loja. “Ele
vai nos proteger. Ele é excelente.
Ele nos deu muitas coisas”, disse
Oun.
Mas,portrás dascenasdocotidiano, alguns moradores não
conseguiam esconder a ansiedade.
Um jovem apareceu na janela
de um ônibus público enquanto
o veículo aguardava o sinal abrir
edisserapidamente:“Meutioes-

MARIA GOLOVNINA - REUTERS

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 11 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. A13.

‘Kadafi vencerá’, diz
conselheiro de Obama
MARK WILSON/AFP

Testemunho. Clapper durante audiência em Washington
WASHINGTON

OgeneralJames Clapper,principal conselheiro de inteligência
do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse ontem
acreditar que o líder líbio, MuamarKadafi, sairávitorioso da batalha contra rebeldes em seu

país e permanecerá no poder.
Em audiência no Senado em
Washington, Clapper, que ocupaocargodediretordaInteligência Nacional, afirmou que as forças do governo da Líbia têm melhores equipamentos e estão
mais treinadas que os oposicionistasdoregime. Segundoele, is-

so deve resultar na vitória de Kadafi no longo prazo. “Não creio
que (Kadafi) tenha intenções de
deixar o poder. Pelas evidências
que temos, que estou disposto a
discutirem sessão privada, parece que ele resistirá.”
As declarações foram imediatamente criticadas e o senador
republicanoLindsey Grahampediuarenúnciadogeneral.“As declarações prejudicam os interessesde segurança nacionalamericanos.” O senador avaliou que
embora parte da análise de Clapper “possa se mostrar verdadeira”, não deveria ser feita num foro público, mas em uma “sessão
a portas fechadas”.
O porta-voz da Casa Branca
Jay Carney disse em coletiva que
as declarações de Clapper foram
“mal interpretadas”e que o diretor da Inteligência conta com a
“plena fé e confiança” de Obama. Clapper é general aposentado da Força Aérea com 47 anos
de experiência na área de inteligência e acesso às melhores informações que o orçamento de
US$ 80 bilhões do serviço de espionagemamericanopodeoferecer. / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

10x sem juros e sem entrada R$

Saídas aos sábados

134,80

À vista R$ 1.348, Preço para saída 2/abril.

Serhs Natal Resort
Saídas aos sábados e domingos

10x sem juros e sem entrada R$

78,80

À vista R$ 788, Preço para saída 2/abril.

À vista R$ 998, Preço para saída 2/abril.

Emuma cidadezinha pacata perto do município líbio de Zawiya,
ondeosrebeldes travam umabatalha cada vez mais dura contra
astropasdogoverno,umasensação de inquietude paira no ar por
trás da fachada de tranquilidade.
Os jornalistas estrangeiros
em Trípoli, impedidos pelo governo de chegar a Zawiya e a outros locais em confronto, foram
levados na quarta-feira a Janzour, cerca de 40 quilômetros a
lestedeZawiya,numaviagemoficialdestinadaamostraranormalidade da vida no dia a dia.
Com a chegada do grupo, os
lojistas rapidamente expunham
os retratos de Muamar Kadafi e a
bandeira verde da Líbia. Os pedestresparavampara cantarmúsicas elogiando o líder líbio.
Os “guias” oficiais observavam enquanto os jornalistas entrevistavam a população local
nocentro deJanzour, onde as lojas seguiam bem abastecidas e as
fachadas das casas não exibiam
nenhum grafite anti-Kadafi, como ocorre em outras áreas onde

137,80

Itacaré 8 dias

Saídas aos sábados e domingos

tá em Zawiya. Ele ainda está lá. A
situação está ruim, muito ruim.”
Ele fechou o punho e disse à Reuters: “A Líbia ficará livre”.
Obter informações sobre Zawiya tem ficado cada vez mais
difícil.Aslinhas telefônicasdacidade foram cortadas. O governo
nega o uso de força militar contracivise diz queestá combatendo uma insurgência da Al-Qaeda
no país.
O governo disse aos jornalistas estrangeiros convidados para ir a Trípoli no final de fevereiro que eles poderiam trabalhar
com liberdade. Mas a movimentação dos repórteres tem se tornado cada vez mais restrita. Os
quetentaram irpara Zawiyaepara outros lugares de forma independente foram detidos.
RedutorebeldepertodeTrípoli, a cidade de Zawiya está localizada a apenas uma hora de carro
para o oeste. Ela fica perto de
uma refinaria de petróleo e tem
importânciaestratégica.OExército agora aperta o cerco contra
oúltimobolsão deresistênciarebelde no centro de Zawiya. /

Saídas aos sábados
À vista R$ 1.378, Preço para saída 2/abril.

Hotel Residence Praia

● Contradições

Dioro Santa Luzia Resort
10x sem juros e sem entrada R$

Natal 8 dias

JANZOUR, LÍBIA

89,80

À vista R$ 898, Preço para saída 2/abril.

Iberostar Bahia Resort

Elogios. Moradores de Janzour agitam bandeira líbia durante visita de repórteres estrangeiros

99,80

À vista R$ 998, Preço para saída 2/abril.

186,80

10x sem juros e sem entrada R$

Bonito 8 dias
Pousada Água Azul
Saídas aos domingos

À vista R$ 1.868, Preço para saída 2/abril.

188,80

À vista R$ 1.888, Com meia pensão.
Preço para saída 2/abril.

10x sem juros e sem entrada R$

119,80

À vista R$ 1.198, Preço para saída 3/abril.

Fortaleza 8 dias
Hotel Iracema Travel
Saídas aos sábados e domingos

10x sem juros e sem entrada R$

105,80

À vista R$ 1.058, Preço para saídas 2 e 3/abril.

10x sem juros e sem entrada R$

Saídas aos domingos

10x sem juros e sem entrada R$

76,80

À vista R$ 768, Preço para saída 3/abril.

Vila Galé Cumbuco Resort
Saídas aos sábados e domingos

Gramado 8 dias
Hotel Encantos do Sul

279,80

Serrano Resort
Saídas aos domingos

10x sem juros e sem entrada R$

À vista R$ 2.798, Com sistema tudo incluído.
Preço para saídas 2 e 3/abril.

99,80

À vista R$ 998, Preço para saída 3/abril.

ALUGUEL DE CARRO CVC

Alugar seu carro com a CVC em qualquer lugar do Brasil e do
mundo é muito fácil e barato, com tudo incluído para você se
sentir bem protegido. E também quilometragem livre para
passear, viajar, trabalhar ou, até mesmo, para o uso diário.

Por que você pode conquistar
o mundo com a CVC?

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

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

Acesse cvc.com.br/brasil e veja a loja CVC ou o agente de viagem mais perto de você.
Condições gerais: os preços publicados são por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo ou quádruplo
quando mencionado, 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 1 a 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.

Recorte, cole, descubra, desenhe!
Em formato gibi, o Estadinho
é diversão garantida.

Todo sábado
no Estadão.

Osasco Hiper Carrefour......................3683-3479
Paulínia Shop. ..................................3833-5544
Penápolis..........................................3653-7322
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

