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Ex-presidente acusado
de suborno vai a tribunal
O ex-presidente argentino Fer-
nando De la Rúa (1999-2001)
irá a julgamento amanhã para
responder pelo “Caso Banelco”
– um escândalo de pagamentos
de subornos aos senadores para
aprovar no ano 2000 uma lei
trabalhista que os sindicatos
rejeitavam mas era exigida pelo
Fundo Monetário Internacional
(FMI). De la Rúa, em entrevis-
tas aos jornais portenhos La
Nación e Clarín publicadas on-
tem, declarou que os subornos
não existiram. “Todas essas acu-
sações têm base em mentiras”,
afirmou.

IÊMEN

Os esforços diplomáticos para
pôr fim a meses de crise política
e protestos contra o presidente
do Iêmen, Ali Abdullah Saleh,
estão avançando, disse ontem
um representante da oposição.
A maior divergência estaria ago-
ra na questão de quem controla-
ria o Exército durante o período
de transição. Os progressos ru-
mo a um acordo ocorrem de-
pois que centenas de soldados
da Guarda Republicana, uma
força de elite comandada por
Ahmed, filho de Saleh, deserta-
ram e se juntaram às manifesta-
ções de oposição.

Um dia depois da prisão do her-
deiro político de Muamar Kada-
fi, seu filho Saif al-Islam, o go-
verno líbio anunciou ontem a
captura do ex-chefe do setor de
espionagem da Líbia Abdullah
al-Senussi, procurado pelo Tri-
bunal Penal Internacional
(TPI). “Abdullah al-Senussi foi
preso na região de Al-Guira, no
sul do país”, disse a fonte, sem
esclarecer a data da prisão nem
dar mais detalhes. Al-Senussi,
assim como Saif, é acusado de
crimes contra a humanidade
em razão da repressão do movi-
mento que depôs Kadafi.
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ARGENTINA

Dilma e a liberdade no Irã

Diálogo para renúncia
de Saleh tem avanços

AAssembleia Geral da
ONU votará nos pró-
ximos dias uma reso-
lução sobre a situa-

ção dos direitos humanos no
Irã. As violações sistemáticas
dos direitos mais básicos do
povo iraniano continuam me-
recendo a atenção da comuni-
dade internacional.

O Brasil registra um preocu-
pante padrão de votação que
precisa ser revertido. Desde
2001, com exceção de 2003, o
país se abstém diante de reso-

luções que condenam a situação
de direitos humanos no Irã.

Importante destacar que logo
após ser eleita a presidente Dil-
ma Rousseff foi firme ao criticar
a última abstenção brasileira.
Em dezembro de 2010, ela decla-
rou ao Washington Post que não
concordava com o voto do Brasil
naquele ano, alegando não com-
partilhar dessa posição.

Em março, ela deu sinais de
que seu governo não pactuaria
com as violações do Irã. Apoiou
resolução histórica, dessa vez no
Conselho de Direitos Humanos
da ONU, que estabeleceu um
mandato de relator especial para
os direitos humanos no Irã. Proe-
minentes defensores de direitos
humanos do Irã se reuniram
com autoridades brasileiras para
expor a importância da criação
da relatoria.

O posto de relator é ocupado
hoje por Ahmed Shaheed, ex-mi-
nistro das Relações Exteriores
das Maldivas, que tenta, sem su-
cesso, uma autorização de Tee-

rã para visitar ao país e repor-
tar à ONU a situação encon-
trada.

Em 2011, as execuções se
multiplicaram rapidamente
no Irã. De acordo com organi-
zações de direitos humanos,
foram mais de 450 só este ano,
sendo que a metade não cons-
ta nos registros oficiais. Além
disso, o país mantém mais de
400 presos políticos.

A eventual manutenção da
abstenção brasileira na As-
sembleia Geral ignificará um
retrocesso nas declarações e
ações do Brasil, além de uma
retomada da conivência dian-
te da crise de direitos huma-
nos no Irã.
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Brasil tem de agir com
responsabilidade e
condenar os abusos
iranianos em votação
na Assembleia-Geral

Capturado chefe da
inteligência de Kadafi

Acesse cvc.com.br/lojas 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 18/11/2011:  US$ 1,00 = R$ 1,87.  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 Curaçao com café da manhã, guia acompanhante 
falando português e seguro-viagem.

À vista R$ 3.194, ou 10x R$ 317,40
Base U$ 1.708, Preço para saídas 26/novembro e 3/dezembro.

CURAÇAO

Toda quinta
no Estadão.

Saiba todos os segredos
e dicas de comobeber
e comer bem.

●✽
CAMILA LISSA
ASSANO &
HADI GHAEMI
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A15.




