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ESTADOS UNIDOS
E CANADÁ

Conquiste a América com a CVC.

Viaje pelo mundo em até 10 vezes sem juros – Saídas diárias o ano todo

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

A CVC tem os melhores preços do mercado
em até 10 vezes sem juros e sem entrada.

Por que você pode conquistar
o mundo com a CVC?

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, 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. Câmbio base 21/3/2011: US$ 1, 00 = R$ 1,75. Crédito sujeito a aprovação. Foto ilustrativa.

Orlando Reino da Magia
10 dias - Saídas semanais
Acompanhamento de guia falando português 
durante todo o percurso desde o Brasil. Passagem 
aérea, traslados, ingressos para 7 parques; passeios 
noturnos em CityWalk e Downtown Disney (sem 
ingressos); 1 tour de compras; 1 jantar no Planet 
Hollywood; 9 diárias de hospedagem com café da 
manhã e seguro-viagem

À vista R$ 4.687, ou 10x R$ 468,70
Base US$ 2.678, em apto quádruplo. 
Preço para saída 4/maio

Las Vegas
6 dias - Saídas diárias
Passagem aérea, traslados, 5 diárias de hotel; passeio 
noturno, tour de compras e seguro-viagem.

À vista R$ 3.987, ou 10x R$ 398,70
Base US$ 2.278, Preço no hotel Mirage 
sem café da manhã para saída 24/agosto.

Canadá Costa Leste com Nova York
12 dias - Saídas quinzenais de julho a outubro
Roteiro com acompanhamento de guia falando 
português durante todo o percurso desde o Brasil. 
Passagem aérea, traslados, 2 diárias de hotel em 
Toronto, 1 em Ottawa, 2 em Quebec, 2 em Montreal, 
1 em Toronto e 3 em Nova York e seguro-viagem.

À vista R$ 8.012, ou 10x R$ 801,20
Base US$ 4.578, Preço para saída 5/agosto.

Oeste Americano com Grand Canyon
9 dias - Saídas semanais
Passagem aérea, traslados, 8 diárias de hotel, sendo 
2 em Los Angeles, 1 em Grand Canyon, 2 em Las 
Vegas, 2 em São Francisco 1 em Fresno ou Mammoth 
Lakes. Passeios em Los Angeles, Grand Canyon, 
Las Vegas e São Francisco e seguro-viagem.

À vista R$ 5.824, ou 10x R$ 582,40
Base US$ 3.328, Preço para saídas 2 e 28/junho, 
4/agosto e 8/setembro.

Nova York na Medida Certa
5 dias - saídas diárias
Roteiro com traslados de chegada e saída, 
4 diárias de hospedagem e seguro-viagem.

À vista R$ 1.204, ou 5x R$ 240,80
Base US$ 688, Preço somente parte terrestre 
para saídas 25/junho 2, 9, 16, 23 e 30/julho 
6, 13, 20 e 27/agosto.

Flórida Mágica para Julho
13 dias - Saídas diárias em julho
Passagem aérea, traslados e ingressos para 8 parques; 
1 tour de compras; 1 jantar no Planet Hollywood; 
11 diárias de hospedagem em Orlando e 1 em Miami 
com café da manhã e seguro-viagem.

À vista R$ 6.052, ou 10x R$ 605,20
Base U$ 3.458 em apto quádruplo.
Preço para saídas 7, 8, 13, 16 e 17/julho

Costa Oeste Americana
14 dias - Saídas mensais
Roteiro com acompanhamento de guia falando 
português durante todo o percurso desde o Brasil. 
Passagem aérea, traslados; 4  diárias de hotel em 
São Francisco, 1 em Sonora, 1 em Bakersfield, 3 em 
Las Vegas, 3 em Los Angeles e 1 em San Simeon 
com café da manhã Passeios: Parque Nacional de 
Yosemite; Base aérea Edwards; museu de Columbia; 
ingresso a Disneyland; e seguro-viagem.

À vista R$ 8.992, ou 10x R$ 899,20
Base US$ 5.138, Preço para saída 14/julho

São Paulo Capital: 
Paraíso ................................................ 2146-7011
Aclimação ........................................... 2362-7780 
Anchieta – Carrefour.........................3791-9080 
Anhanguera-Extra ............................... 3831-1312
Aricanduva Shop.  ............................... 2728-2626
Avenida Aclimação .............................. 3271-7160
Brooklin .............................................. 5532-0888
Campo Belo........................................ 5041-2740
Center Norte Shop.  ............................. 2109-2611
Central Plaza Shop. ............................. 2914-3355
Cidade Dutra – Sonda  .......................5666-5337
Eldorado Shop.  ................................... 3815-7878
Fradique Coutinho............................... 3596-3470
Faria Lima ........................................... 3031-3106 
São Miguel Hiper Davo ........................ 2058-1662
Ibirapuera Shop.  ................................. 2108-3500
Imigrantes – Carrefour  .....................2948-3148 
Jacu-Pêssego-Carrefour ...................... 2521-5135
Jabaquara-Pão de Açúcar .................... 5015-7933
Jaçanã-Sonda ...................................... 2243-2020
Jardim Sul Shop.  ................................. 2246-0444
João Dias-Extra.................................... 5851-0035
Light Shop.  ......................................... 3255-5323
Market Place Shop.  ............................. 2135-0777
Morumbi Shop.  .................................. 2146-7200
Morumbi Open Center ......................... 2369-9890
Pacaembu ........................................... 2691-9521
Pátio Higienópolis Shop.  .................... 3667-8622
Penha Shop.  ....................................... 2135-0700

Pirituba ............................................... 3903-6611
Plaza Sul Shop.  ................................... 2105-7600
Praça da Árvore ................................... 2577-0507
Pte. Rasa-Hiper Negreiros ................... 2046-2668
Raposo Shop. ...................................... 2109-0199
Santa Cecília ........................................ 2367-2853
Santa Cruz-Shop. Metrô ...................... 5571-7100
Santo Amaro-Mais Shop. Lg. 13...........5546-2888
São Judas ............................................ 2858-0599
Shopping D ......................................... 3313-8340
SP Market Shop. .................................. 2103-1900
Tatuapé-Apucarana ............................ 2093-2093
Tatuapé Shop. Boulevard .................... 3019-3300
Vila Carrão-Sonda. .............................. 2362-8978
Vila Maria-Carrefour Tietê ................... 2636-1864
West Plaza Shop. ................................. 2117-2888
Grande São Paulo:
Alphaville - Centro Comercial  ............. 4191-9198 
Diadema Shop.  ................................... 4057-8600
Guarulhos-Bonsucesso ........................ 2498-6022 
Guarulhos Shop.  ................................. 2425-0533
Mauá Coop Barão de Mauá .................. 4544-8111
Osasco Plaza Shop. .............................. 3652-3600
Osasco Shop. União ............................. 3652-1600
Ribeirão Pires ...................................... 4828-1868
Santo André-Centro ............................ 2191-8700
Santo André Shop. ABC ....................... 2105-6100
Santo André-Sta. Teresinha ............... 4997-4177
S.B.Campo-Prestes Maia ..................... 4330-0966
S.B.Campo-Carrefour Taboão .............. 4178-4377

S.B.Campo-Carrefour Vergueiro .......... 4121-9877 
Suzano Shop. ...................................... 2148-4600
São Paulo Interior: 
Araraquara-Shop. Lupo ....................... 3322-7676
Araras-Leme ....................................... 3554-7800 
Bragança Paulista ............................... 4034-3020
Campinas-Barão Geraldo..................... 3249-0232 
Campinas-Cambuí ............................... 3254-2733
Campinas-Centro ................................ 2102-1700
Campinas-Extra Abolição .................... 3271-2004
Campinas Shop. .................................. 3229-8899
Campinas-Galleria Shop.  .................... 3206-0343
Campinas-D.Pedro Shop.  .................... 3756-9939
Campinas-Shop. Prado ........................ 3276-3680
Campinas-Taquaral ............................. 3254-3046 
Campos Elíseos ..................................... 3610 9948 
Campo Limpo Shop.  ........................... 5513-8484
Caieiras ............................................... 4442-3114
Fernan dópolis ................................... 3465-5520 
Guará-Buriti Shop. .............................. 3133-3171
Ibitinga ............................................... 3341-8210
Indaiatuba .......................................... 3318-1000
Itapevi Shop.  ...................................... 4143-7979
Itapira ................................................. 3813-2426 
Itapetininga ........................................ 3373-2144
Ituverava ............................................. 3839-1210
Jaboticabal Shop.  ............................... 3203-3008
Jaú Shop.  ............................................ 3622-0288
Jundiaí Paineiras Shop.  ...................... 3395-3688
Limeira Shop.  ..................................... 3404-8899

Mauá Coop Barão ................................ 4544-8111
Marília Aquarius .................................. 2105-3888
Matão ................................................. 3382-2771 
Mococa................................................ 3665-7990 
Mogi Mirim ......................................... 3814-6060
Piracicaba............................................ 3433-9066
Piracicaba Shop.  ................................. 3413-5557
Plaza Shopping Itu .............................. 4022-7275
Praia Grande-Litoral Plaza ................... 3491-8000
Ribeirão-Novo Shop. . ......................... 2101-6400
Ribeirão Preto-Centro ......................... 3289-1011
Rio Preto-Centro ................................. 2137-5910
Rio Preto Shop.  ................................... 3121-1450
Rio Preto-Plaza Avenida ...................... 2137-0070
Rio Preto-Praça Shopping ................... 3212-8112
Salto .................................................... 4602-2022
Santa Bárbara-Tivoli  ........................... 3626-5553
São Carlos-Centro  ............................... 3307-7180
São Carlos-Iguatemi ............................ 3307-8686
S.J Campos-Center Vale Shop.  ............ 2139-6700
S.J. Campos-Adhemar Barros .............. 2139-9540 
Sumaré ............................................... 3883-8888
Taubaté-Praça CTI ............................... 3624-2655
Taubaté Shop.  .................................... 3411-5000
Taquaritinga ....................................... 3253-3909
Várzea Paulista.................................... 4595-6200 
Vinhedo  .............................................. 3876-3788
Votuporanga ....................................... 3423-3029

Vídeo. Veja Luis Siri pedindo pro-
pina ao ‘Clarín’ na TV ‘Estadão’

http://tv.estadao.com.br

Renata Miranda
ENVIADA ESPECIAL / LIMA

Não há novidades entre os candi-
datos que concorrem com algu-
ma chance nas eleições presiden-
ciais de domingo no Peru. O ex-
presidenteAlejandroToledo,ade-
putada Keiko Fujimori e o nacio-
nalista Ollanta Humala, que per-
deuaseleiçõesde2006paraopre-
sidente Alan García, estão entre
os três primeiros colocados nas
pesquisas. A falta de renovação
evidencia um dos principais pon-
tos fracos da política peruana.

“A causa disso é a fragilidade
dos partidos políticos, que são o
centro de formação de novos lí-
deres”, afirma ao Estado a ana-
lista política Cynthia Sanborn,
da Universidade do Pacífico.
“Quase todos os partidos atuam
apenas como instrumentos elei-
torais que se ativam para as elei-
ções e depois deixam de atuar.”

No fim de semana, a Ipsos-
Apoyo, considerada a empresa
de pesquisas mais confiável do
Peru, informou que Humala tem
27,2% das intenções de voto, en-
quanto Keiko tem 20,5% e Tole-
do, 18,5%. Em quarto e quinto lu-
gares estão outras figuras carim-
badas da política do país: o ex-mi-
nistro da Economia Pedro Pablo
Kuczynski, com 18,1%, e o ex-pre-
feito de Lima Luis Castañeda,
com 12,8%.

Em períodos entre as eleições,
a participação política é baixa e
não há envolvimento de jovens
nas organizaçõesda sociedade ci-

vil. “Os jovens não veem a políti-
ca como uma atividade interes-
sante”, explicou Cynthia.

Para o cientista político Enri-
que Bernales, da Comissão Andi-
na de Juristas, os dez anos da era
d e A l b e r t o F u j i m o r i
(1990-2000) influenciaram de
forma decisiva para afastar da po-
lítica tanto o movimento estu-
dantil quanto o de trabalhado-
res. A única maneira de haver re-
novação no quadro político pe-
ruano é fazer com que os jovens
participem ativamente de movi-
mentos da área.

“Durante a ditadura fujimoris-
ta, os jovens foram impedidos de
se organizar politicamente e aca-
baram sendo desmobilizados,
desmotivados e atemorizados”,
disse Bernales. “E a presença des-
se grupo faz falta porque é uma
parcela da população que refres-
ca e renova a política por estar
mais disposta a discutir e pensar
temas de interesse do país. Dos

políticos que já atuam na área,
pouco podemos esperar.”

Bernales, no entanto, acredita
que as eleições de domingo para
o Congresso podem representar
um ponto de virada. “Nos últi-
mos anos, os peruanos mostra-
ram-se cansados de partidos ve-
lhos e promessas não cumpri-
das”, afirmou o analista.

De acordo com ele, um sinal
disso é a perda de apoio que o
Partido Aprista Peruano – que se
origina na tradicional Aliança Po-
pular Revolucionária Americana
(Apra) –, do presidente García,
teve recentemente. Pesquisas
de opinião indicam que a legen-
da terá dificuldades para alcan-
çar até mesmo 10% das cadeiras
do Congresso.

“Acredito que novos partidos
se fortalecerão nos próximos 15
anos. Esta deve ser a última elei-
ção na qual teremos as mesmas
figuras políticas em evidência”,
diz Bernales.

CERCO À MÍDIA

● Alejandro Toledo
Economista ex-presidente do
Peru (2001-2006), terminou o
governo com apenas 8% de po-
pularidade

● Ollanta Humala
Líder populista de esquerda, foi
derrotado nas últimas eleições
por causa da proximidade com
o presidente venezuelano Hugo
Chávez

● Luis Castañeda
Fundador do partido Solidarieda-
de Nacional. Ex-prefeito de Li-
ma (2003-2010). Renunciou pa-
ra se candidatar a presidente

● Pedro Pablo Kuczynski
Conhecido como “PPK”, foi mi-
nistro da economia do governo
Toledo. Economista, é bastante
criticado por também ter nacio-
nalidade americana

● Alan García
Nos anos 80, foi um dos presi-
dente mais impopulares do Pe-
ru. Voltou ao cargo em 2006.
Apesar de não poder se reele-
ger é um dos nomes fortes da
política peruana

● Keiko Fujimori
Filha do ex-presidente Alberto
Fujimori (1990-2000), é conside-
rada herdeira política do pai

Eleição peruana mostra
pouca renovação política

Justiça investiga extorsão ao ‘Clarín’
Câmera oculta grava sindicalista e líder dos piquetes pedindo propina e ameaçando bloquear a publicação do diário argentino

AFP

SILVIA IZQUIERDO/AP

● Assédio fiscal
Em setembro de 2009, agentes
do Fisco invadem a sede do jor-
nal 'Clarín' e confiscam livros
contábeis e outros documentos

● Lei de Mídia
Congresso aprova lei que
restringe a atuação empresarial
de grupos de mídia. Entre as
medidas, a lei impede
que empresa tenha um canal de
TV aberta e um a cabo. O
'Clarín' é o mais prejudicado

● Caça à Fibertel
Governo cassa a licença de fun-
cionamento da Fibertel,
a principal provedora de
internet do país, ligada ao
Grupo Clarín. Serviços de inter-
net representavam 64,9% do
faturamento do grupo

Ariel Palacios
CORRESPONDENTE / BUENOS AIRES

A Justiça argentina investiga-
rá o caso de extorsão ao jornal
Clarín por Luis Siri, represen-
tante do sindicato dos traba-
lhadores das gráficas na AGR
(empresa que imprime as pu-
blicações do grupo) e princi-
pal líder dos piquetes e greves
realizados contra o periódico.

Siri, sindicalista vinculado ao
governo da presidente Cristina
Kirchner, foi filmado com uma
câmara oculta pedindo o paga-
mento de uma propina ao Clarín.
Para a eventualidade de o jornal
não pagar a propina, Siri fazia
uma ameaça: “Bloqueio o jornal
e ele não sai mais, hein!”.

A gravação foi feita em 17 de
fevereiro. Em 27 de março Siri e
seus colegas bloquearam o Cla-
rín. Nesse período, o jornal rejei-
tou pagar a propina.

Na gravação, que foi feita pe-
los funcionários do Clarín sob
acompanhamento de um tabe-
lião (que lacrou a câmera com a
qual foi feita a gravação), Siri dei-
xa claro que os motivos das pres-
sões sindicais ao jornal não são
trabalhistas, mas sim, políticas:
“É um erro encarar isso como
um conflito trabalhista e não co-
mo (um conflito) político”.

No vídeo, Siri aparece pedin-
do ao Clarín 3,150 milhões de pe-
sos (US$ 780 mil) para uso pró-
prio. Além disso, fez questão de
explicar que 150 mil pesos (US$

37,5 mil) eram para a mulher de-
le, que não participa do movi-
mento sindical, mas que tinha fi-
cado sabendo do pedido de pro-
pina e queria uma participação.

Influência. O sindicalista afir-
ma que reúne-se com frequência
com o chefe do gabinete de mi-
nistros Aníbal Fernández e com
Facundo Moyano, líder do sindi-
cato dos caminhoneiros e filho
de Hugo Moyano, secretário-ge-

ral da Confederação Geral do
Trabalho (CGT), a maior central
sindical do país, principal pilar
do governo na área social.

“A capacidade de prejudicar
que eu tenho é imensa. Se eu não
quero que o jornal saia, ele não
sai. Ora, vocês podem comprar
mais horas de sono com isso. Pre-
ferem continuar dormindo ape-
nas 4 horas e acordar esgotados?
Ou preferem dormir toda a noite
e acordar esfuziantes? Olha, vo-

cês estão comprando tranquili-
dade...”, disse Siri.

Mas, em uma segunda reunião
Siri apareceu acompanhado de
um colega sindicalista, Cristián
Quiróz, que também exigiu um
pagamento de 2 milhões de pe-
sos (US$ 500 mil) para ele. De
quebra, exigiu um adicional para
outros dois colegas que não parti-
ciparam da reunião. No total, exi-
giam 12 milhões de pesos (US$ 3
milhões).

Mas, diante da expressão de
surpresa dos funcionários do
Clarín pelo valor exigido, os sin-
dicalistas fizeram um desconto
e explicaram que o dinheiro que
teria de ser entregue a Siri (e o
adicional extra para a mulher de-
le), a Quiróz e aos dois colegas
ausentes seria um total de 9,150
milhões de pesos (US$ 2,287 mi-
lhões). Quiróz indicou que tal-
vez os outros dois sindicalistas
fizessem um desconto ao Clarín.

A promotoria considera que
se trata de um caso de extorsão.
Os partidos de oposição conde-
naram o pedido de Siri e pedem
que os promotores investiguem
suas conexões com o governo.
Enquanto isso, a administração
Kirchner mantém silêncio sobre
o escândalo da propina.

Nos bloqueios anteriores fei-
tos contra o Clarín o sindicalista
havia se tornado a estrela de vá-
rios programas jornalísticos do
canal estatal 7, a TV Pública.

O Clarín foi declarado inimigo
de Cristina em 2008, quando o
jornal deixou de respaldar a polí-
tica econômica do governo. De
lá para cá, a administração Kirch-
ner e seus aliados – por vias dire-
tas ou indiretas – tentaram redu-
zir a influência do jornal e dos
canais de TV do grupo.

O governo afirma que os pique-
tes feitos diante do Clarín são o
resultado de conflitos trabalhis-
tas entre a empresa e os trabalha-
dores das gráficas e não pos-
suem conotações políticas. Mas,
no ano passado, os manifestan-
tes que protestavam diante do
Clarín receberam a visita do pró-
prio chanceler argentino, o ex-
jornalista Héctor Timerman.

Desafeto. Cristina com um exemplar do ‘Clarín’: jornal tornou-se inimigo do governo

Ex-presidente. Toledo durante campanha em Lambayeque

estadão.com.br

QUEM É QUEM

Partidos fracos e
repressão da era Fujimori
explicam desinteresse
de estudantes
e trabalhadores

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 6 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. A13.




