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Hotsite. A troca de detentos
entre Hamas e Israel
topicos.estadao.com.br/gilad-shalit

Liberdade. Sargento Gilad Shalit deixou a Faixa de Gaza sob a escolta de militantes mascarados e reencontrou a família, horas
depois, em território israelense; acordo que prevê libertação de 1.027 presos palestinos foi celebrado com a mediação do Egito

Hamas liberta militar após 5 anos de
cativeiro em pacto histórico com Israel

O governo de Israel criticou o
governo egípcio por permitir que
a primeira entrevista do sargento
Gilat Shalit após sair do cativeiro
fosse concedida a um canal de
TV do Egito.
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tanyahu e do ministro da Defesa
Ehud Barak.
O acordo, fechado na semana
passada, encontrou resistência
no próprio gabinete de Netanya-

hu – três ministros da coalizão
votaram contra ele – e entre parentes de vítimas de atentados.
Ele se deu ainda no momento
em que a Autoridade Palestina,

Mais informações sobre
o pacto entre Hamas e Israel

Páginas A15 e A16
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Para coroar o acordo que tirou
477 palestinos de prisões israelenses, o Hamas realizou ontem
o maior comício de sua história,
no coração de Gaza. Os cerca de
300 militantes enviados para o
território palestino foram levadosaumaespéciedearquibancada, montada sob uma imensa
ilustraçãoquereconstituíaomomento em que o soldado Gilad
Shalit foi capturado.
Diante dos “heróis da liberdade”,comoosex-presoseramchamados, cerca de 200 mil palestinos assistiram ao evento na Praça al-Khatiba. Os homens, crianças e mulheres – todas cobertas
com véu – erguiam a bandeira do
Hamas, formando uma camada
verde sobre a multidão.
Logo após cruzarem a fronteira entre Egito e Faixa de Gaza, os
militantes soltos por Israel foram recebidos pelo primeiro escalãodo Hamas.Emseguida,iniciaramumdesfilepelamaioravenidadeGaza.Onúmerodepalestinos nas ruas era tão grande que
o percurso levou horas, lentamente abrindo caminho entre as
pessoas, até chegar na praça onde estava preparado o comício.
Enquanto o comboio seguia
até a Al-Khatiba, músicos cantavam versos do Alcorão sobre luta e superação. Por horas, sob o
sol inesperadamente forte para
essa época do ano, a plateia respondia em coro, entusiasmada.
A parte oficial do evento teve
início com os ex-detentos no palanque,abraçando-seedançando ao lado dos principais líderesdo Hamas– opremiê Ismail
Hanyie, o chefe militar, MahmoudZahar, eolíder noParlamento, Ahmad Bahar.
Apenas 130 dos 297 presos
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queentraramemGazasãodoterritório. O restante foi proibido
de retornar às suas cidades na
Cisjordânia e Jerusalém Oriental.Os“estrangeiros”terãodireito a carro, segurança e um trabalho nos quadros do Hamas.
Em nome dos ex-presos,
Yehia Sanwar, um dos militantes que capturaram Shalit, condenado à prisão perpétua, abriu
os discursos. Por último, falou
Hanyie.“Nossossoldadosvencerão com as armas que Deus lhes
deu”, disse, arrancando aplausos da multidão.
Na segunda fileira da tribuna
de honra, o imã cego Wael Magir, professor de 37 anos do Centro de Propagação do Islã, dizia
animado: “Vir aqui hoje, além de
um prazer, é uma tarefa”.
As aulas e serviços foram suspensos em Gaza para receber os
297 ex-detentos. Os integrantes
do braço armado do Hamas, que
não costumam aparecer em público, tomaram as ruas, todos armadose com o rosto coberto por
uma máscara preta.
Os minaretes das mesquitas
passaram a adotar um chamado
especial e, várias vezes ao dia,
anunciavam em que pé estava a
operação. Por volta das 10h30,
veio a notícia de que Shalit já estava em poder de Israel – ou seja,
o acordo não tinha fracassado.
Com o anúncio, vários homens
armados que ocupavam postos
estratégicos na cidade colocaram-se em posição de reza, curvados sobre o chão, para agradecer pela iminente libertação.
Temendo acidentes, o Ministério do Interior transmitiu uma
notícia curiosa: disparos de armadefogoparacomemoraranotícia – típicos em Gaza – estavam
proibidos.Ainda assim, váriostiros foram ouvidos. / R.S.
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Alívio. Shalit encontra-se com o pai em base no sul de Israel

Facção recebe presos
com maior comício
de sua história
Saudados como ‘heróis
da liberdade’, militantes
são recepcionados por
multidão ao som de
versos do Alcorão

(AP) controlada pela facção moderada e laica Fatah, busca na
ONU o reconhecimento de seu
Estado como membro pleno.
Na Cisjordânia, parentes dos
queseriam soltosconcentraramse numa estação rodoviária. Mas
os ex-presos foram diretamente
levados para a Mukata, sede da
AP. A multidão no lugar errado
começou um tumulto, rapidamente debelado.
Mais da metade dos palestinos soltos ontem estava condenada à prisão perpétua em Israel por atentados contra militares e civis israelenses. / COM AP
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Como resultado de um histórico acordo entre Israel e o grupo radical palestino Hamas –
mediado pelo Egito –, o sargento Gilad Shalit deixou ontem
pela manhã a Faixa de Gaza
sob a escolta de militantes
mascarados. Era o fim de um
cativeiro de cinco anos e do
drama familiar que comoveu a
sociedade israelense durante
esse período.
A transferência de Shalit para
o Egito era o passo mais delicado
do acordo, que envolvia ainda a
libertação imediatade 477 palestinosquecumpriampenaemprisões israelenses – outros 550 serãopostos emliberdadenos próximos dois meses. No fim do dia,

segui falar nada. Apenas o abracei”, disse Noam, pai do militar.
Segundo ele, Shalit tem problemas causados pela falta de luz e
pelos ferimentos do dia em que
foi capturado, em 2006, além de
estar mais magro. “Mas ele está
bem”, afirmou.
Shalit foi capturado com 19
anos, em um ataque de três grupospalestinosaumpostodecontrole a menos de um quilômetro
da Faixa de Gaza. Era mantido
incomunicável sob a guarda das
Brigadas Ezzedine al-Qassam, o
braço armado do Hamas.
Ontem, o soldado foi levado
primeiro a uma base no sul de
Israel, onde passou por exames
médicos e telefonou para a mãe.
Depois, encontrou-se com a família e ouviu os discursos do primeiro-ministro Binyamin Ne-
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Shalit já descansava na casa da
família, no norte de Israel.
Ao mesmo tempo, multidões
em Gaza e na Cisjordânia celebravam em grandes comícios a
chegada dos presos.
“Senti muito a falta da minha
família”, disse com dificuldade
Shalit, ao ser entrevistado ainda
no Egito. “Espero que minha libertação ajude a promover a paz
entre israelenses e palestinos.”
“Quandovimeufilho,nãocon-

fin

Roberto Simon

Estadão no tablet:
vídeo mostra a
recepção de Shalit
em Israel

Celebração. Milhares de palestinos tomam praça de Gaza para festejar libertação; ‘Vitória com as armas que Deus deu’

PERFIS
Gilad Shalit, sargento das Forças Armadas de Israel

Noam Shalit, pai de militar israelense libertado ontem

Irmão mais velho inspirou
jovem a tornar-se combatente

Campanha longa e incansável foi
crucial para a libertação do filho

Nascido em 28 de agosto de
1986, em Nahariya, no norte de
Israel, Gilad Shalit foi criado
desde os 2 anos no vilarejo de
Mitzpe Hila, próximo à fronteira com o Líbano. Formou-se
“com distinção” na Escola Manor Kabri antes de começar o
serviço militar obrigatório, em
julho de 2005. Apaixonado por
basquete e fã da volta ciclística
Tour de France, que acompanhava todos os anos pela televisão, Shalit – que tem cidadania
francesa – ajudava os pais na
administração da pensão da
família. Apesar de franzino, ele

Noam Shalit atuou de maneira
incansável pela libertação de
seu filho do cativeiro em que
foi mantido pelo Hamas. Constantemente, fazia petições ao
governo israelense, a integrantes da Autoridade Palestina
(AP) e a representantes do Hamas pela libertação de Shalit.
Na última das campanhas
que organizou, Noam pediu
que os países integrantes da
ONU não reconhecessem o
Estado palestino – conforme
o pedido feito pelo presidente
da AP, Mahmoud Abbas, em
setembro – enquanto seu fi-

optou por atuar como combatente do Exército, inspirado
pelo irmão mais velho. Especializou-se na condução de blindados.
Foi capturado pelo Hamas
em 25 de junho de 2006, durante um ataque da milícia próximo ao posto de controle de Kerem Shalom, em território israelense perto da fronteira
com a Faixa de Gaza. Durante
seu cativeiro, foi promovido de
cabo a sargento de 1.ª classe. O
último sinal de vida do militar
tinha sido dado pelo Hamas
em 2009.

lho não fosse libertado.
Em 27 de junho do ano passado, Noam iniciou uma marcha em que centenas de israelenses percorreram 200 quilômetros entre Mitzpe Hila, onde vive a família Shalit, e Jerusalém. Ao chegarem à cidade,
em 8 de julho, os manifestantes continuaram o protesto
montando várias barracas
diante da casa do primeiro-ministro israelense, Binyamin
Netanyahu. Elas foram retiradas apenas com o anúncio da
libertação Shalit, na semana
passada.

REAÇÕES
Celso Amorim
Ministro da Defesa
do Brasil
“(A libertação de Shalit) é um
bom augúrio para o futuro (das
negociações de paz).”

David Cameron
Primeiro-ministro
britânico
“A Grã-Bretanha seguirá respaldando Israel na luta para derrotar o terrorismo.”

Angela Merkel
Chanceler alemã
“A colaboração entre
Israel e Egito contribuirá para a
retomada das relações de boa
vizinhança.”

Ban Ki-moon
Secretário-geral
da ONU
“A troca de prisioneiros pode
levar ao fim do bloqueio em
Gaza.”

Khaled Meshal
Líder do Hamas no
exílio
“O acordo criou um bom clima
para a reconciliação palestina
(com o Fatah).”

Jack Terpins
Congresso Judaico
Latino-Americano
“A troca lembra a lição judaica:
‘Quem salva uma vida é como
se salvasse o mundo todo’.”
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ETAPAS DO ACORDO

2007
8 DE ABRIL
Mediadores egípcios
entregam a Israel
uma relação com
cerca de 1,4 mil presos
que o Hamas exige que
sejam libertados

7 DE JUNHO
Fatah é expulso da
Faixa de Gaza pelo
Hamas, que assume
o controle do
território. Israel inicia
bloqueio econômico

2008

6

Família de Shalit
segue para Mitzpe
Hila, onde vive

N

ISRAEL

MAR
MEDITERRÂNEO

CISJORDÂNIA

Shalit encontra
a família na
base de Tel Nof

2010

2011

27 DE JUNHO
Pais de Shalit montam
acampamento na frente da
casa do premiê Binyamin
Netanyahu para pressionar
por uma troca de prisioneiros

11 DE OUTUBRO
O governo de Israel e
o Hamas anunciam um
acordo para a troca de
Shalit por mil
prisioneiros palestinos

Israel liberta
450 palestinos
da prisão
de Ofer

4

5

Jerusalém
FAIXA
DE GAZA

Shalit vai de
Gaza para o
Egito pela
passagem
de Rafah

3
2

1
EGITO

Shalit entra em Israel
e telefona para a família,
em Kerem Shalom
Israel solta
palestinas presas
em Ketziot

io
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9 DE JUNHO
Por intermédio do
ex-presidente dos EUA
Jimmy Carter, os pais
de Shalit recebem uma
carta escrita pelo filho

30

LIBERTAÇÃO DE PALESTINOS

JORDÂNIA

HANDOUT/ REUTERS

12 DE AGOSTO
Hamas desiste de
negociar libertação
de Shalit enquanto
durar o bloqueio ao
território

0 km

30 DE SETEMBRO
Israel aceita soltar
prisioneiras palestinas
em troca de um
vídeo de Shalit.
Em novembro, 19
palestinas são
libertadas

NIR ELIAS/REUTERS

26 DE JUNHO
Hamas exige a
libertação de
mulheres e jovens
detidos em Israel
em troca de Shalit

25 DE JUNHO
Gilad Shalit é
capturado aos
19 anos na
fronteira com a
Faixa de Gaza

TRAJETO DE GILAD SHALIT

2009
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ENTREVISTA
Tawfic Abdallah, preso palestino libertado casado com uma brasileira

OS MELHORES

● Como foram as primeiras ho-

ras de liberdade após 26 anos de
prisão?

Estou contente, mas muito triste também, porque deixo meus
amigos em prisões israelenses.
● E o que o senhor pretende fazer agora?

Balut para vê-lo?

iliz

Sim, ela chegou hoje pela Jordânia.

ut

● Alguns analistas defendem
que o acordo para trocar Gilad
Shalit por 1.027 prisioneiros palestinos poderia ser um sinal de
que uma negociação futura é possível. O sr. concorda?

A

Não. Há 20 anos, havia negociação entre o governo israelense
e a Organização para a Liberação da Palestina (OLP). O go-
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Inclui: passagem aérea, transporte aeroporto/hotel/aeroporto, hospedagem com café da manhã e completa
assistência da equipe CVC.

Costa do Sauípe 8 dias
Sauípe Fun/Park/Class/Club
Com sistema tudo incluído

À vista R$ 2.598, ou 10x R$

259,80

Anúncio

Preço para saídas 5 e 6/novembro.

Promoção “de Volta para Costa do Sauípe”.
Na compra de 2 diárias em 2011, ganhe uma
diária para 2012

Sauípe Pousadas 8 dias
À vista R$ 998, ou 10x R$

99,80

Preço para saídas 5, 6, 12 e 13/novembro
Na compra deste pacote, você ganha
um dia de refeições completas em um
dos resorts do Sauípe.

● O que o sr. achou da posição
do Brasil e da presidente Dilma
Rousseff na ONU de apoiar a criação de um Estado palestino?

Natal - Rio Grande do Norte

À vista R$ 1.498, ou 10x R$
Preço para saída 5/novembro

149,80

Serrambi Resort 8 dias
Preço para saída 30/outubro

Preço para saída 5/novembro

Iberostar Bahia Resort 8 dias

Praia de Serrambi - Pernambuco
Com meia pensão

À vista R$ 1.798, ou 10x R$

169,80

À vista R$ 1.698, ou 10x R$

Praia do Forte - Bahia
Com sistema tudo incluído

179,80

279,80

À vista R$ 2.798, ou 10x R$

Preço para saídas 29 e 30/novembro

Vila Galé Marés Resort 8 dias
Praia de Guarajuba – Bahia
Com sistema tudo incluído

Ocean Palace Resort 8 dias

269,80

Natal – Rio Grande do Norte

À vista R$ 2.098, ou 10x R$
Preço para saída 5/novembro

209,80

Itacaré Village Resort 8 dias
Itacaré – Bahia
Com meia pensão

À vista R$ 2.398, ou 10x R$

Serrano Resort & Spa 8 dias
Gramado – Rio Grande do Sul

239,80

À vista R$ 2.298,ou 10x R$

Preço para saídas 20, 26 e 27/novembro

229,80

Preço para saídas 26 e 27/novembro

Salinas de Maceió Resort 8 dias
Sued’s Plaza Hotel 8 dias
Porto Seguro – Bahia

À vista R$ 1.288, ou 10x R$

128,80

Maceió – Alagoas
Com pensão completa

À vista R$ 1.998, ou 10x R$

199,80

Preço para saídas 5 e 6/novembro

Preço para saídas 5 e 19/novembro.

Costa Brasilis Resort 8 dias
Porto Seguro - Bahia

À vista R$ 1.198, ou 10x R$
Preço para saída 5/novembro

119,80

Enotel Resort 8 dias
Porto de Galinhas - Pernambuco
Com sistema tudo incluído

À vista R$ 2.998, ou 10x R$
Preço para saída 5/novembro

299,80

Na CVC, você aluga seu carro com tudo incluído: facilidade, conforto e preço baixo.
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.
Obs.: O preço publicado é válido para uma diária de carro com km livre categoria A, cobertura LDW, proteção
a terceiros e taxas locais incluídas. Preço válido para locação até 31/12/2011 nas cidades: Salvador, Recife,
Fortaleza, São Luís, Palmas, Goiânia, Brasília e Belém

Agradecemos ao governo brasileiro e ao povo brasileiro por
apoiar o povo palestino.
● O sr. foi acusado e preso por
matar um soldado israelense. O
sr. se arrepende?

Parque da Costeira 8 dias

Maceió – Alagoas

Preço para saída 5/novembro

que o Fatah trocou a estratégia
de luta armada por resistência
pacífica. O sr. concorda?

Os governos israelenses nunca
acreditaram na paz negociada.
Todos, de (Yitzhak) Rabin a
(Binyamin) Netanyahu. Até agora, temos assentamentos (judaicos), 400 mil colonos judeus
nos territórios palestinos, desde (os Pactos de) Oslo até agora. O que podemos esperar das
negociações?

Village Pratagy Resort 8 dias

À vista R$ 2.698, ou 10x R$

● Analistas palestinos afirmam

ão
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● Sua filha Patricia virá a Deir

Viagens aéreas com saídas diárias o ano todo.
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Com negociação não acho que
teremos um Estado palestino.
É impossível. Abu Mazen (Mahmoud Abbas) acredita somente
na negociação. Eles dizem que
voltarão a negociar, mas o governo israelense se recusa a dar
qualquer coisa a Abu Mazen.
Porque o Hamas capturou um
soldado deles, eles libertaram
1.027 prisioneiros de prisões israelenses. O que podemos entender disso?

Promoção em 10x sem juros e sem entrada.

é

va do presidente palestino, Mahmoud Abbas, de ir à ONU e pedir
o reconhecimento de um Estado?

de

Quero, talvez, ir ao Brasil. Não
tenho certeza, mas minha mulher... o governo israelense a deportou há 14 anos, quando ela
estava em uma prisão israelense. Quero ir, depois de um mês
ou umas duas semanas, para a
Jordânia. Depois disso, para o
Brasil. Ou talvez Lamia venha
para a Jordânia.

● Qual sua opinião sobre a iniciati-

E HOTÉIS SELECIONADOS

o

Depois de 26 anos preso, o geógrafo Tawfic Abdallah, casado
com a brasileira Lamia Maruf,
foi libertado ontem junto com
outros 446 presos palestinos.
Em Ramallah, ele foi aplaudido
pela multidão diante do presidente Mahmoud Abbas e abraçou amigos e parentes. “Estou
muito feliz. A gente sempre tem
esperança”, disse a prima, Jelile
Abdallah. Tawfic foi condenado
à prisão perpétua por participar
do sequestro e assassinato do
soldado David Manós, em 1984.
Livre,ele aindanãosabesepoderá viver no Brasil com a mulher e
a filha, mas tem uma certeza:
continua não acreditando na negociação com Israel.

RESORTS
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ESPECIAL PARA O ESTADO
DEIR BALUT, CISJORDÂNIA

e

Viviane Vaz

verno israelense não libertou
nenhum prisioneiro palestino
que matou israelenses. Mas, se
matou palestinos, o governo liberta. Agora, sou membro do
movimento Fatah, mas eu lutei
contra os soldados israelenses.
Fui libertado numa negociação
de troca, que o governo não
queria, porque lutei contra a
ocupação. O Hamas sequestrou
o soldado Shalit no seu tanque
e, depois disso, houve muitas
negociações entre os israelenses e o Hamas para trocá-lo por
prisioneiros. Israel só conhece
um idioma: o da força.

st

Casado com uma
brasileira, um dos 1.027
palestinos libertados por
Israel diz que troca não
ajudará a trazer a paz

uc

‘Israel só
conhece o
idioma da força’

Por que você pode conquistar
o mundo com a CVC?

Diárias a partir

10x R$

8,10
À vista R$ 81,

A CVC tem a maior estrutura de atendimento do Brasil com
mais de 600 lojas e 8.000 agentes de viagens credenciados.

(Pausa) Não sei.
Atendimento nas lojas diariamente, das 9 às 20 horas e nos shoppings, das 10 às 22 horas.
● E o sr. possui alguma religião,

acredita em Deus?

Acredito, mais do que você possa imaginar.

São Paulo Capital:
Paraíso .......................................... 2146-7011
Alto da Lapa .................................. 2594-5758
Anália Franco Shop ...................... .2108-5300
Anchieta – Carrefour .................... 2948-3148
Aricanduva - Carrefour .................. 2269-5380
Bourbon Shop .............................. .3892-6868
Brás-Mega Polo............................. 2886-3800
Casa Verde-Carrefour .................... 3858-5335
Campo Limpo Shop ....................... 5513-8484
Center Norte Shop ........................ .2109-2611
Central Plaza Shop. ...................... .2914-3355
Fradique Coutinho......................... 3596-3470
Freguesia do Ó-Extra .................... 3932-0740
Indianópolis-Walmart ................... 2578-1969
Interlagos Shop ............................ .5563-6300
Ipiranga Hiper Carrefour................ 2062-3922
Jacu-Pêssego-Carrefour ................ 2521-5135
Jaguaré-Extra ................................ 3297-8282

Light Shop.................................... .3255-5323
Morumbi Shop ............................. .2109-4300
Morumbi Shop ............................. .2146-7200
Pátio Higienópolis Shop ............... .3667-8622
Paulista-Top Center....................... 3266-7202
Penha Shop .................................. .2135-0700
Pirituba ......................................... 3903-6611
Real Parque-Pão de Açúcar ........... 3755-0070
Santo Amaro-Cenesp .................... 3747-7122
Santo Amaro-Mais Shop. Lg. 13 .... 5546-2888
São Judas ...................................... 2858-0599
Tatuapé Shop. Metrô .................... 2094-5888
Vila Maria-Carrefour Tietê ............. 2636-1864
Vila Mariana .................................. 2372-2284
Vila Olímpia Shop ......................... .3045-8677
Grande São Paulo:
Alphaville - Shopping Tamboré ..... 2078-9797
Embu - Plaza Shopping ................. 4704-3536
Ferraz de Vasconcelos ................... 4679-7575

Guarulhos Shop ............................ .2425-0533
Guarulhos-Bonsucesso .................. 2498-6022
Mauá Coop Barão .......................... 4544-8111
Mauá Plaza Shop .......................... .4519-4700
Mogi das Cruzes Shop .................. .4799-2166
Osasco Plaza Shop ........................ .3652-3600
Osasco Shop. União ....................... 3652-1600
S.B.Campo-Carrefour Demarchi .. 4352-2770
S.B.Campo-Carrefour Taboão ........ 4178-4377
S.B.Campo-Carrefour Vergueiro .... 4121-9877
São Caetano-Av. Goiás .................. 3636-3450
São Caetano - Carrefour ................ 4227-8787
Sto André-Carrefour Oratório ........ 4997-6880
Sto André - Grand Plaza Shop. ...... 4979-5006
Taboão Shop. ...............................4788-8400
São Paulo Interior:
Araraquara Jaraguá Shop. .......... ..3331-3858
Araraquara-Shop. Lupo ................. 3322-7676
Araras............................................ 3541-4484

Bauru Shop .................................. .2106-9494
Campinas-Carrefour D. Pedro ........ 3207-0508
Campinas-D. Pedro Shop. ............ .2102-0199
Campinas-D.Pedro Shop .............. .3756-9939
Campinas-Extra Abolição .............. 3271-2004
Campinas-Galleria Shop ............... .3206-0343
Campinas-Iguatemi Shop. ........... .2117-3500
Franca Centro ................................ 3721-1900
Franca Shop ................................. .3707-0700
Itapetininga .................................. 3373-2144
Itapevi Shop. ................................ 4143-7979
Itapira .......................................... 3813-2426
Itu - Plaza Shopping ...................... 4022-7275
Jaú Shop....................................... .3622-0288
Jundiaí Maxi Shop ........................ .2136-0800
Louveira ........................................ 3878-4030
Mococa.......................................... 3665-7990
Pirassununga ................................ 3561-9661
Poços de Caldas ............................. 2101-8100

Ribeirão Preto-Fiúsa...................... 3516-4000
Ribeirão Preto-Independência ...... 2101-0048
S.J. Campos-Vale Sul .................... 3878-7000
S.J. Rio Preto Shop ....................... .3121-1450
S.J. Rio Preto-Centro ..................... 2137-5910
S.J. Rio Preto-Plaza Avenida ......... 2137-0070
Santos .......................................... 3257-7000
São Carlos-Centro.......................... 3307-7180
São Carlos-Iguatemi ...................... 3307-8686
São João da Boa Vista .................... 3631-1109
São Sebastião ............................... 3892-5299
Taubaté Shop ............................... .3411-5000
Várzea Paulista.............................. 4595-6200
Vinhedo ........................................ 3876-3788

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, 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. Promoção “de volta para Costa do Sauípe: válida para utilização de 1 de março de 2012
a 15 de novembro de 2012 (período de resgate sujeito a disponibilidade), exceto feriados, eventos temáticos e no mês de julho. Diárias válidas para o mesmo hotel da hospedagem em 2011 e mesmo tipo de quarto.
Válido para compras até 31/novembro/11. Crédito sujeito a aprovação.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 out. 2011, Primeiro Caderno, p. A15-A16.

