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A Assembleia-Geral da ONU
aprovou ontem a resolução
anual em que condena o Irã
por violações dos direitos hu-
manos. Foram 86 votos a fa-
vor e 32 contra. O Brasil abste-
ve-se, com outros 58 países,
posição criticada por entida-
des de defesa dos direitos hu-
manos. Na semana passada, o
Brasil também não votou no
texto que repreende o Irã por
suposto plano para matar o
embaixador da Arábia Saudi-
ta em Washington. Ontem,
Coreia do Norte e Mianmar
também foram condenados
na ONU por violações.

EUA e aliados
impõem novas
sanções ao Irã
Dezenas de entidades dos sistemas petrolífero
e financeiro serão alvo da punição unilateral

ATTA KENARE/AFP

POSIÇÃO DO BRASIL

Resistência. Ghazanfari, ministro do Comércio, condena medida

Canoa Quebrada - CE

A CVC tem os melhores preços do mercado
em até 12 vezes sem juros e sem entrada.

Por que você pode conquistar 
o mundo com a CVC?

São Paulo Capital:
Centro-Consolação ............................................... 2103-1222
Aclimação ............................................................ 2362-7780 
Boavista Shop ..................................................... .5547-6477
Bom Retiro ........................................................... 3333-4343
Campo Belo .......................................................... 5041-2740
Eldorado Shop ...................................................... 3815-7878
Extra Cidade Dutra ............................................... 5662-2270 
Extra Morumbi ..................................................... 3758-4012
Faria Lima ............................................................ 3038-5300
Frei Caneca Shop .................................................. 3472-2010
Ibirapuera Shop ................................................... 2107-3535
Ibirapuera Shop ................................................... 2108-3500
Imigrantes – Carrefour......................................... 3791-9080 
Jabaquara-Pão de Açúcar ..................................... 5015-7933
Jaçanã-Sonda ....................................................... 2243-2020
Liberdade ............................................................. 3209-0909
Market Place Shop .............................................. .2135-0777

Mooca Shop. Capital............................................. 2068-1000
Morumbi Open Center .......................................... 2369-9890
Morumbi Pão de Açúcar ....................................... 3723-5252
Pacaembu ............................................................ 2691-9521
Raposo Shop ........................................................ 2109-0199
Santa Cecília ......................................................... 2367-2853
Santa Cruz-Shop. Metrô ....................................... 5571-7100
Santana Shop ....................................................... 2208-2470
Santana-Voluntários da Pátria ............................. 2367-1774
Tatuapé Shop. Boulevard ..................................... 3019-3300
Vila Carrão-Sonda ................................................ 2362-8978
Villa-Lobos Shop .................................................. 3024-0088

Grande São Paulo: 
Alphav ille - Centro Comercial .............................. 4191-9198 
Caieiras ................................................................ 4442-3114
Granja Viana ........................................................ 4702-0306
Guarulhos Shop. Inter .......................................... 2086-9720

Mauá Coop Barão de Mauá ................................... 4544-8111
Osasco Hiper Carrefour ......................................... 3683-3479
Ribeirão Pires  ...................................................... 4828-1868
S.B. Campo - Extra Anchieta ................................. 4368-0440
S.B. Campo - Metrópole ....................................... 2191-3500
São Caetano - Park Shopping ............................... 4233-8400
S.B. Campo - Walmart .............................................. 4339-4181
Santo André Shop. ABC ........................................ 2105-6100
Santo André - Centro ............................................ 2191-8700
Santo André - Hiper Extra Vila Luzita ........................4451-5031 
Santo André - Sta. Teresinha ................................ 4997-4177
Santo André - Carrefour Homero Thon .......................... 4427-5734
Taboão da Serra-Hiper Extra ................................ 4788-7600

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. Oferta de lugares limitada e reservas sujeitas a confirmação. 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.  Crédito sujeito a aprovação. 

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

Fortaleza esbanja beleza tanto em seu litoral 

quanto nas ruas. O mar verde-azulado banha 

praias famosas em todo o Brasil, como Canoa 

Quebrada, Morro Branco e a Praia do Futuro. 

Atraente por natureza, a cidade conta com 

uma infraestrutura de quem é especialista 

em receber convidados - e sabe como 

agradar. O passeio de buggy pelas dunas  é 

imperdível, mas tem que ter emoção!  E vale 

a pena um passeio pelo centro histórico, 

para conhecer o passado da cidade. Com 

Fortaleza é assim: impossível não se 

apaixonar. Quem não foi tem que ir, e quem 

já foi quer voltar.

FÉRIAS COM SOL E PRAIA GARANTIDOS

CEARÁ

CEARÁ. LIBERDADE 
EM SEU MELHOR SENTIDO. 

VISITE.

Fortaleza com Canoa Quebrada  8 dias
5 dias em Fortaleza e 3 dias em Canoa Quebrada
Inclui: passagem aérea, transporte aeroporto/hotel/aeroporto, café da manhã, 
passeio pela cidade e passeio ao Beach Park,  2 diárias na Pousada Tranquilândia 
Village em Canoa Quebrada e 5 diárias no Hotel Comfort Fortaleza em Fortaleza.

Apenas 12x sem juros R$ 199,84
À vista R$ 2.398, Preço para saída 21/janeiro.

Fortaleza com Jericoacoara  8 dias
5 dias em Fortaleza e 3 dias em Jericoacoara
Inclui: passagem aérea, transporte aeroporto/hotel/aeroporto, café da manhã 
e passeio pela cidade e ao Beach Park, 2 diárias na Pousada do Norte em 
Jericoacoara com passeio à Lagoa do Paraíso e 5 diárias no Hotel Ponta Mar.

Apenas 12x sem juros R$ 213,16
À vista R$ 2.558, Preço para saída 21/janeiro.

Fortaleza  8 dias  
Inclui: passagem aérea, transporte aeroporto/hotel/aeroporto, café da manhã e 
passeio pela cidade. A melhor seleção de hotéis: Hotel Diogo • Vila Galé Cumbuco 
Resort • Hotel Iracema Travel • Beach Park Acqua • Hotel Água Marinha • Hotel 
Marina Park • Hotel Magna Praia • Hotel Blue Tree Premium  • Hotel Villa Mayor 
• Hotel Comfort Fortaleza.

Apenas 12x sem juros R$ 119,84
À vista R$ 1.438,  Preço para saída 28/janeiro no Hotel Diogo.

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

Sem acordo no Conselho de
Segurança da ONU, os Esta-
dos Unidos, em coordenação
com Grã-Bretanha, França e
Canadá, impuseram uma nova
rodada de sanções ao Irã. O ob-
jetivo dos países é impedir o re-
gime iraniano de conseguir de-
senvolver uma arma nuclear.

Dezenas de entidades dos sis-
temas financeiro e petrolífero ira-
nianos, além da Guarda Revolu-
cionária, serão alvo das medidas
dos EUA. Autoridades da Casa
Branca indicaram que o Irã passa-
rá a ser considerado como “zona
de lavagem de dinheiro”, com ba-
se em uma lei antiterror de 2001.

Por meio dessa qualificação,
os EUA poderão impor retalia-
ções a empresas que negociarem
com o regime iraniano. Por en-
quanto, o governo de Barack Oba-
ma descarta a inclusão do Banco
Central do Irã nas sanções, pois a
medida poderia provocar uma
elevação imediata do preço do pe-
tróleo em um momento em que a
economia americana luta para
voltar a crescer e a União Euro-
peia enfrenta uma de suas piores
crises. Obama disse ontem que
“o Irã escolheu o caminho do iso-
lamento internacional”.

A decisão de adotar novas san-
ções deve-se ao novo cenário en-
volvendo o Irã. Há duas sema-
nas, a Agência Internacional de
Energia Atômica (AIEA) publi-
cou relatório indicando que o re-
gime de Teerã trabalha para de-
senvolver armas atômicas. Na se-
mana passada, a entidade censu-
rou o Irã por não tentar esclare-
cer pontos de seu programa que
teriam fins militares.

Além de pressionar ainda
mais o Irã, os EUA e seus aliados
buscam mostrar a Israel que a
comunidade internacional tem
agido para impedir o regime de

Teerã de desenvolver uma bom-
ba atômica. No início do mês, an-
tes da divulgação do relatório da
AIEA, a imprensa de Israel divul-
gou informações de que o pre-
miê Binyamin Netanyahu plane-
ja um ataque preventivo contra
instalações nucleares iranianas.

Em Londres, o governo britâni-
co também determinou o corte
de todas as transações financei-
ras com o Irã, incluindo com o
Banco Central, indo ainda além
dos americanos. O presidente
francês, Nicolas Sarkozy, reco-
mendou o congelamento de to-
dos os bens do Banco Central do
Irã e um embargo ao petróleo ira-
niano.OIrãinsistequeseuprogra-
ma nuclear tem finalidades civis.

No Conselho de Segurança, a
Rússia e a China, que possuem
poder de veto, mantêm-se relu-
tantes em apoiar uma nova reso-
lução. O Irã é o terceiro maior
exportador de petróleo para a
China e as vendas cresceram
50% neste ano. Moscou também
mantém boas relações comer-
ciais com Teerã.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A15.




