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● A Unesco, agência da ONU pa-
ra promoção da educação e cultu-
ra, decidiu ontem suspender to-
dos seus novos projetos por falta
de recursos. A medida é uma rea-
ção ao corte da verba americana
à organização – ao todo, US$ 65
milhões. Washington fechou a

torneira depois que a Unesco re-
conheceu a Palestina como Esta-
do-membro, na semana passada.

O anúncio do corte orçamentá-
rio foi feito pela diretora-geral da
entidade, a ucraniana Irina Boko-
va. “Vamos ter de tomar medidas
radicais e teremos de tomá-las
agora”, disse Irina na Conferên-
cia-Geral da Unesco, em Paris.

A contribuição de Washington
equivalia a 22% do orçamento da
organização. Com a decisão dos
EUA – acompanhados de Israel

e Canadá –, a Unesco deverá ter
em 2012 um rombo de US$ 143
milhões, estimou Irina.

Hoje o Conselho de Segurança
da ONU debaterá o pedido de ade-
são plena às Nações Unidas, fei-
to pelo presidente Mahmoud Ab-
bas em setembro. A derrota de
Ramallah, porém, é dada como
certa. Os EUA anunciarão que
vetarão a resolução e os palesti-
nos não conseguiram o apoio ne-
cessário de 9 dos 15 integrantes
do conselho. / G.C.
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Países árabes oferecem asilo a Assad, dizem EUA
De acordo com subsecretário de Estado para Oriente Médio, Liga Árabe já trabalha com a hipótese de o líder sírio deixar o poder nos próximos meses

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. Passeios não incluem ingressos. Ofertas válidas para compras realizadas até um dia após a publicação.  
Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos não estão incluídas nos preços. Câmbio base 8/11/2011:  US$ 1,00 = R$ 1,83.  Crédito sujeito a aprovação.  

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?

São Paulo Capital: 
9 de Julho/Rua Amauri ................................... 3074-3500
Alfonso Bovero .............................................. 3803-9272
Anhanguera-Extra .......................................... 3831-1312
Aricanduva Shop ........................................... .2728-2626
Avenida Aclimação ......................................... 3271-7160
Brooklin ......................................................... 5532-0888
Butantã Shop ................................................ .3722-1188
Cachoeirinha .................................................. 3985-7575
Cidade Dutra – Hiper Extra ............................. 5662-2270
Cursino ........................................................... 5058-8999
Heitor Penteado ............................................. 2361-5852
Horto Florestal ............................................... 2261-3878
Ipiranga ......................................................... 2666-3477
Itaim Paulista Hiper d´Avó ............................. 2567-2801
Itaim-Extra ..................................................... 3078-6443
Itaquera Shop ............................................... .2026-6200
Itaquera- Hiper Extra Gamelinha .................... 2746-9100
Jabaquara - Carrefour..................................... 5011-7560
Jardim Sul Shop ............................................ .2246-0444

João Dias-Extra .............................................. 5851-0035
Limão ............................................................. 3858-6405
Marginal Pinheiros - Carrefour ....................... 5182-5662
Morumbi Shop-Lj Mundo ............................... 5181-7777
Moema - Posto Canário ................................. 5051-2031
Plaza Sul Shop ............................................... .2105-7600
Praça da Árvore .............................................. 2577-0507
Pte. Rasa-Hiper Negreiros .............................. 2046-2668
São Miguel Hiper d’Avó .................................. 2058-1662
Shopping D&D................................................ 3043-9347
Shopping D .................................................... 3313-8340
Shopping Paulista .......................................... 3286-0500 
Socorro-Extra Fiesta ....................................... 5524-9222
SP Market Shop ............................................. .2103-1900
Tatuapé-Apucarana ....................................... 2093-2093
Vila Santa Catarina Shop ................................ 5565-6232
West Plaza Shop ............................................ .3677-4242 
Grande São Paulo: 
Arujá .............................................................. 4652-1038
Alphaville – Shop. Iguatemi........................... 2078-7979 

Diadema Shop ............................................... .4057-8600
Guarulhos-Poli ............................................... 2475-0321
Granja Vianna Shopping ................................ 4613-6800 
Itaqua ............................................................ 4753-3350
Mairiporã ....................................................... 4604-6570 
Mogi das Cruzes-Centro ................................. 4798-2220
Mogi-Extra Mogilar ........................................ 4790-2050 
Osasco-Continental Shop .............................. .3716-3300
Osasco-Super Shop........................................ .3653-5300
S.B.Campo-Prestes Maia ................................ 4330-0966
S.B.Campo-Rudge Ramos............................... 4362-1502 
Sto. André-ABC Plaza Shop ........................... .4979-5006
Sto. André-Rua das Figueiras ......................... 4432-3288
Suzano Shop. ................................................. 2148-4600
Taboão da Serra-Hiper d´Avó ......................... 4138-9393

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

Caribe em até 10x sem juros e sem entrada — Saídas diárias o ano todo.

Curaçao 8 dias
Por ser livre de impostos, essa ilha é perfeita para quem quer 
comprar cosméticos e bebidas a preços baixos. Você ainda 
aproveita as praias, os cassinos e os pontos perfeitos para 
mergulho. A capital tem arquitetura típica da Holanda, por ter 
sido colonizada pelo país. Inclui: passagem aérea, transporte 
aeroporto/hotel/aeroporto, 7 diárias de hospedagem no 
Hotel Hilton Curacão com café da manhã, guia acompanhante 
falando português e seguro-viagem.

À vista R$ 3.126, ou 10x R$ 312,60
Base U$ 1.708, Preço para saída 19/novembro.

CURAÇAO

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

O Departamento de Estado
americano revelou ontem que
alguns líderes do Oriente Mé-
dio estariam dispostos a asilar
o ditador sírio, Bashar Assad.
Em audiência na Comissão de
Relações Exteriores do Sena-
do, o subsecretário de Estado
para o Oriente Médio, Jeffrey
Feltman disse que os dias do
regime estão contados e o mo-
mento é de pensar em uma
transição organizada da auto-
cracia para a democracia.

“Líderes árabes dizem em con-
versas que uma mudança na Sí-
ria é inevitável. É apenas uma
questão de quanto tempo para
saber como Assad lutará para se
manter no poder e quantos ino-
centes sírios serão mortos antes
de seu regime acabar”, declarou
o diplomata durante a audiên-
cia. “O líder sírio precisa se afas-
tar porque provou ser incapaz de
levar adiante reformas.”

Nos últimos dias, o governo
de Assad tem desrespeitado o
acordo assinado com a Liga Ára-
be para pôr fim à onda de violên-
cia no país. Segundo o Estado
apurou, o regime intensificou a
repressão contra opositores em

Damasco, prendeu e torturou
dissidentes.

As forças de segurança já mata-
ram cerca de cem civis, entre
eles uma menina de nove anos
ontem, de acordo com organiza-
ções de direitos humanos liga-
das à oposição síria. Muitos têm
sido obrigados a buscar refúgio
no exterior diante da ameaça de
endurecimento da violência.

Feltman também pediu uma
mudança de posição dos países
emergentes, principalmente

Rússia e China, que bloquearam
recentemente uma resolução
contra a Síria no Conselho de Se-
gurança da ONU.

O subsecretário de Estado
também aconselhou os oposito-
res a não entrarem no jogo de
governo. Para o diplomata, os
protestos pacíficos, em vez do
confronto armado, são a melhor
maneira de desafiar o regime.

Na avaliação da diplomacia
americana, as sanções do país e
dos europeus têm surtido efeito.
De acordo com Feltman, o gover-
no sírio tem sido incapaz de ven-
der seu petróleo depois do em-
bargo da União Europeia.

Segundo o analista Ayhan Ka-
mel, da consultoria de risco polí-
tico Eurasia, os confrontos arma-
dos não significam um iminente
colapso do regime, mas a deterio-
ração das condições econômi-
cas representam o desafio mais
importante para Assad.

Em resposta às declarações do
governo americano, Damasco
acusou os EUA de instigarem a
violência. O regime de Assad diz
que isso sabotaria um suposto
diálogo com a oposição. Desde o
início dos protestos, em março,
mais de 3,5 mil pessoas foram
mortas pelo regime durante a re-
pressão, segundo a ONU.

Após corte de verba
americana, Unesco
suspende atividades

Pressão. Assad desrespeitou
pacto com Liga Árabe
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 nov. 2011, Primeriro Caderno, p. A13.




