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O ESTADO DE S. PAULO QUARTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2011 Internacional A15

O ano novo está chegando: não perca tempo e confi ra mais 
de 1 milhão de lugares para viajar no Natal, Réveillon e férias.

Acesse cvc.com.br/brasil e veja a loja CVC ou o agente de viagem mais perto de você.
Prezado cliente: os preços publicados são por pessoa, somente parte marítima, em cabines duplas, conforme categorias mencionadas em cada oferta. As taxas de embarque, marítimas e seguro-viagem não estão incluídas e deverão 
ser pagas por todos os passageiros. Preços, datas de saídas e condições de pagamento sujeitos a reajustes e mudanças sem prévio aviso. Câmbio promocional para navios Pullmantur US$ 1,00 = R$ 1,86 e para Costa e Ibero US$ 1,00 
= R$ 1,80. Oferta de lugares limitada e reservas sujeitas a confirmação. Ofertas válidas para compras realizadas até 1 dia após a publicação deste anúncio. Parcelamento em até 10 vezes iguais e mensais, com cheque, cartão ou boleto 
bancário sujeito a aprovação de crédito. Imagem meramente ilustrativa. *Sistema de bebidas inclusas no almoço e jantar: água, refrigerante, cerveja e vinho branco e tinto da casa.

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

Pullmantur  Comidas e bebidas à vontade.  

Ibero  Alegria e elegância em alto-mar.

A Pullmantur é única por vários motivos. É a única que 
oferece sistema Tudo Incluído, você come e bebe o quanto 
quiser a bordo, sem pagar nenhum extra por isso. Só ela 
tem parada na praia privativa de Jaguanum, uma ilha 
paradisíaca da costa fl uminense. E só o Ocean Dream aporta 
no magnífi co arquipélago de Fernando de Noronha.

Ocean Dream
Cruzeiro de 6 dias
Visitando: Recife, Natal, Fortaleza 
e Fernando de Noronha

10x sem juros 
e sem entrada R$ 160,40
À vista R$ 1.604,  Base US$ 862,
Preço por pessoa em cabine dupla
categoria K interna, para cruzeiro 
de 6 dias com saída 30/outubro.
Roteiro: Recife/Natal/Fernando de 
Noronha/Recife.

Zenith
Cruzeiro de 4 dias
Visitando: Búzios, Cabo Frio e Praia 
Privativa

10x sem juros 
e sem entrada R$ 144,20
Á vista R$ 1.442,  Base US$ 775,
Preço por pessoa em cabine dupla
categoria F externa, para cruzeiro 
de 4 dias com saída 7/dezembro.
Roteiro: Santos/Búzios/Praia Privativa/
Santos.

Imperatriz
Cruzeiro de 6 dias
Visitando: Ilhabela, Búzios, Santa 
Catarina, Buenos Aires e Montevidéu

10x sem juros 
e sem entrada R$ 245,
À vista R$ 2.450,  Base US$ 1.317,
Preço por pessoa em cabine dupla
categoria I interna superior, para 
cruzeiro de 6 dias com saída 21/
dezembro.
Roteiro: Santos/Itajaí/Ilhabela/Búzios/
Rio de Janeiro/Santos.

Soberano
Cruzeiro de 4 dias
Visitando: Búzios, Rio de Janeiro 
e Salvador

10x sem juros 
e sem entrada R$ 101,40
À vista R$ 1.014,  Base US$ 545,
Preço por pessoa em cabine dupla
categoria H interna superior, para 
cruzeiro de 4 dias com saída 7/
dezembro.
Roteiro: Santos/Búzios/Santos.

Cruzeiro de 6 dias
Visitando: Recife, Natal, Fortaleza 
e Fernando de Noronha

10x sem juros 
e sem entrada R$ 135,60
À vista R$ 1.356,  Base US$ 729,
Preço por pessoa em cabine dupla
categoria K interna, para cruzeiro 
de 6 dias com saída 9/novembro.
Roteiro Recife/Natal/Fernando de 
Noronha/Recife.

Cruzeiro de 4 dias
Visitando: Búzios, Cabo Frio e Praia 
Privativa

10x sem juros 
e sem entrada R$ 165,40
À vista R$ 1.654,  Base US$ 889,
Preço por pessoa em cabine dupla
categoria F externa, para cruzeiro 
de 4 dias com saída 2/janeiro.
Roteiro: Santos/Praia Privativa/Búzios/
Santos.

Cruzeiro de 5 dias
Visitando: Ilhabela, Búzios, Santa 
Catarina, Buenos Aires e Montevidéu

10x sem juros 
e sem entrada R$ 191,
À vista R$ 1.910,  Base US$ 1.026,
Preço por pessoa em cabine dupla
categoria F externa, para cruzeiro 
de 5 dias com saída 17/dezembro.
Roteiro: Santos/Itajaí/Búzios/Santos.

Cruzeiro de 4 dias
Visitando: Búzios, Rio de Janeiro 
e Salvador

10x sem juros 
e sem entrada R$ 81,30
À vista R$ 813,  Base US$ 437,
Preço por pessoa em cabine dupla
categoria K interna, para cruzeiro 
de 4 dias com saída 13/dezembro.
Roteiro Santos/Búzios/Santos.

Grand Mistral 
Cruzeiros de 4 e 5 dias
Visitando: Rio de Janeiro, Angra dos 
Reis, Búzios, Ilhabela e Porto Belo

1º passageiro
10x sem juros R$ 133,00
2º passageiro: grátis
À vista R$ 1.330, Base US$ 739,
Preço por pessoa em cabine dupla 
categoria externa
G, para cruzeiro de 4 dias com saída 
28/novembro.
Roteiro: Santos/Búzios/Santos.

Grand Mistral 
Minicruzeiros de 7, 8 e 9 dias
Visitando: Rio de Janeiro, Angra dos 
Reis, Ilhabela e Búzios

1º passageiro:
10x sem juros R$ 125,80
2º passageiro: grátis
À vista R$ 1.258, Base US$ 699,
Preço por pessoa em cabine dupla 
categoria externa F, para cruzeiro 
de 4 dias com saída 22/novembro.
Roteiro: Santos/Rio de Janeiro/Angra 
dos Reis/Ilhabela/Santos.

Grand Holiday
Minicruzeiros de 4, 6 e 8 dias
Visitando: Rio de Janeiro, Angra 
dos Reis, Búzios, Ilhabela, Salvador, 
Maceió e Vitória.

1º passageiro:
10x sem juros R$ 176,20
2º passageiro: grátis
À vista R$ 1.762, Base US$ 979, Preço 
por pessoa em cabine dupla interna 
categoria A, para cruzeiro de 8 dias 
com saída 25/novembro.
Roteiro: Santos/Rio de Janeiro/Búzios/ 
Angra dos Reis/Ilhabela/Porto Belo/Santos.

Se você gosta de diversão, não 
pode perder as festas temáticas 
dos navios Ibero. São várias, 
para todos os gostos. Por ser 
de origem espanhola, os navios 
da Ibero têm um estilo latino. 
Ou seja, lá tudo é elegante e 
descontraído ao mesmo tempo. 
Aqui as bebidas estão inclusas 
durante as refeições, para você 
não se preocupar: é o sistema 
Ibero Inclusive*.

Por que fazer
um cruzeiro com a CVC?

É a melhor seleção de navios do Brasil, com pagamento 
em até 10X sem juros e 700 lojas CVC à sua disposição.

Confi ra nossas 
ofertas pelo seu 
celular também.
É só baixar um leitor 
de QR CODE em seu 
celular e fotografar 
este código.

BUENOS AIRES

Em março de 2008, uma carica-
tura de Cristina Kirchner feita
pelo cartunista Hermenegildo
Sábat desatou a ira da presiden-
te. A charge, publicada no jor-
nal Clarín, a mostrava com um
“x” sobre os lábios carregados
de botox enquanto a cabeça de
seu marido, o ex-presidente
Néstor Kirchner (ainda vivo na
época), aparecia como um apên-
dice. Cristina considerou a char-
ge uma “censura” ao que dizia
e, diante de 100 mil militantes
acotovelados na Praça de Maio,
chamou Sábat de “quase mafio-
so”. Após afirmar que estava
em andamento um “golpe de Es-
tado” organizado pelas associa-
ções ruralistas e a mídia, Cristi-
na declarou: “Sou vítima de um
fuzilamento midiático”. A publi-
cação da charge marcou uma in-
tensificação do confronto do go-
verno com a imprensa não ali-
nhada. A seguir, trechos da en-
trevista de Sábat, um admira-
dor do Brasil, ao Estado.

● Alguma vez em sua carreira foi
pressionado por charges que fez
de presidentes?

Durante a ditadura do general
Rafael Videla. E agora, com a
charge de Cristina.

● Os peronistas, e mais especifi-
camente sua vertente kirchneris-
ta, possuem menos senso de hu-
mor que outros grupos políticos?
Sem dúvida. Fiz caricaturas áci-
das sobre o ex-presidente Car-
los Menem e ele nunca recla-
mou. Acho que no caso dos
Kirchners, que vieram do inte-
rior (de Rio Gallegos, capital da
Província de Santa Cruz, cidade
que só tem 74 mil habitantes),
não estavam acostumados a is-
so. Deviam estar acostumados
a esse tipo de jornal provincia-
no que só faziam apologias de
suas obras...

● Foi ameaçado por causa da
charge de Cristina?
Não recebi ameaças nem fui
agredido. Mas nunca se sabe.
Sinto um clima de solidão, cria-
do por esse tipo de ataque ver-
bal. Temos que ver o que acon-
tecerá daqui para a frente, com
outros quatro anos de governo
de Cristina Kirchner.

● Acredita que o cenário com a
imprensa ficará mais tenso?
Temos que ver como esse pes-
soal reage com mais poder. Eles
não gostam de críticas.

● Quais são as características
mais caricaturáveis de Cristina?
O cabelo. Cristina é uma mulher
que não deve sair de casa enquan-
to o cabeleireiro não tenha deixa-
do sua cabeleira em ordem, além
de estar sempre muito maquia-
da. É preciso destacar que o mo-
delo de mulher aqui na Argentina
é o de Eva Perón, que morreu aos
33 anos, depois de uma breve,
mas intensa, carreira política de
cinco anos. Mas esta senhora
(Cristina) tem 57 anos e o que
ela pode fazer é sustentar uma
imagem exterior. Espero, como
dizem por aí, que alguém a ilumi-
ne. Mas tenho minhas dúvidas.
Olhe esta frase aqui (mostra um
papel colado na parede de seu es-

critório): “Uma pessoa inteli-
gente recupera-se rapida-
mente de uma derrota.
Mas uma pessoa medíocre
jamais recupera-se de
uma vitória”. É boa, não? /

A.P.

Ariel Palacios
CORRESPONDENTE / BUENOS AIRES

A Associação de Entidades Jor-
nalísticas da Argentina (Ade-
pa) parabenizou a presidente
Cristina Kirchner – que man-
tém um duro confronto com
os meios de comunicação não
alinhados a seu governo – por
sua reeleição.

A entidade disse esperar que,
“nessa nova etapa”, o governo ar-
gentino “aprofunde a qualidade
institucional” e expressou o de-
sejo de que “as liberdades de im-
prensa e de expressão desenvol-
vam-se com plenitude”.

Cristina suspendeu o diálogo
de seu governo com a Adepa em

abril. Ministros e secretários de
Estado não respondem a telefo-
nemas ou e-mails enviados pela
associação que reúne 150 jornais
argentinos.

Mas, apesar da iniciativa da
Adepa, analistas políticos afir-
mamque deve haverum aprofun-
damento da crise entre o gover-
no e empresas de mídia, entre
elas o Grupo Clarín, qualificado
por Cristina como um “inimigo”
de sua administração. Nos últi-
mos anos, o governo argentino
gastou a verba para publicidade
oficial principalmente em meios
de comunicação aliados e apro-
vou a Lei de Mídia, que aplica res-
trições aos veículos. Além disso,
grupos alinhadoscom a presiden-

te, como o sindicato dos cami-
nhoneiros, bloquearam a saída
de caminhões com exemplares
dos jornais Clarín e La Nación.

Outros movimentos argenti-
nos criaram “tribunais popula-
res” em praça pública, para con-
denar jornalistas que teriam par-

ticipado da ditadura militar
(1976-83). A maioria dos profis-
sionais “condenados” não havia
favorecido o regime, embora to-
dos tivessem a característica co-
mum de serem críticos à admi-
nistração de Cristina.

Dez dias antes das eleições de

domingo, o ministro da Econo-
mia Amado Boudou – eleito vice-
presidente – chamou jornalistas
de diversos meios de comunica-
ção de “profetas do ódio e do fra-
casso” e “militantes contra o go-
verno”. Durante um comício,
Boudou citou uma lista de no-
mes de jornalistas que considera
estarem “contra a Argentina”.

O analista político Silvio San-
tamarina, colunista da revista
Noticias, disse ao Estado que
Cristina deve intensificar sua bri-
ga com o Grupo Clarín. “Diver-
sos meios de comunicação – de
empresários amigos, ou de alia-
dos do governo – possuem inte-
resse no fim do Clarín, pois es-
tão de olho em seus jornais, rá-

dios e canais de TV. Nesse grupo
de empresários estão representa-
dos meios de comunicação pe-
quenos, que querem crescer, e
grandes empreiteiras, que cres-
ceram por causa das obras públi-
cas dos últimos anos.”

Graças à maioria que terá no
Congresso, com a posse dos de-
putados e senadores em 10 de de-
zembro, o governo controlará
quase todas as comissões parla-
mentares. A comissão de liberda-
de de expressão – onde ocorre-
ram os principais debates sobre
a Lei de Mídia – será chefiada pe-
lo deputado Andrés Larroque, lí-
der de “La Cámpora”, a juventu-
de do Partido Justicialista consi-
derada “ultracristinista”.

● Papel
Governo ameaça processar por
tortura donos de empresas jorna-
lísticas para nacionalizar fabri-
cante de 75% do papel jornal da
Argentina

● Favorecimento
Preferência oficial por anunciar
em veículos alinhados é criticada

● Lei de Mídia
Nova legislação restringe o setor

Associação pede a Cristina que respeite imprensa
Grupo que representa entidades jornalísticas na Argentina e vive crise com o governo disse esperar uma ‘nova etapa’ com reeleição da presidente

ENTREVISTA

ARIEL PALACIOS/AE

Governo Kirchner
não tem senso de
humor, diz cartunista

Hermenegildo Sábat, cartunista

Acidez. Sábat, o cartunista que provocou a ira da presidente

Polêmica. Charge criticada

Para Sábat, pressionado
também durante a ditadura,
Cristina e os poderosos que
a cercam não estão
acostumados às críticas

ATRITOS COM A MÍDIA

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 out. 2011, Primeiro Caderno, p. A15.




