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teriam matado ontem 17 pessoas, enquanto rebeldes que lutam contra o regime de Bashar
Assad supostamente teriam matado 7 policiais em uma emboscada. As informações são de grupos de defesa dos direitos humanos que atuam em território sírio
e elas vêm à tona um dia após a
ONU afirmar que já chega a 5 mil
o número de mortos na Síria em
nove meses de crise política.
Os confrontos de ontem concentraram-se na Província de
Idlib, perto da fronteira com a
Turquia. No mais sangrento incidente contra civis, manifestantes
da cidade de Kfar Yahmour foram duramente reprimidos após
atear fogo a pneus e organizar
uma marcha anti-Assad. Nove
pessoas teriam morrido após tropas do regime abrirem fogo.
Ainda ontem, O Departamento
de Estado americano pediu à Rússia que apoie uma resolução do
Conselho de Segurança contra a
Síria, após a divulgação do relatório sobre o aumento do número
de mortos pela repressão do regime Assad. / REUTERS
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No velho bazar da cidade turca de Gaziantep, desde há muito fortemente ligada à Síria, a
balbúrdia em árabe dos comerciantes deu lugar a um silêncio pouco comum.
Não há sinal dos 40 mil sírios
queacadamêspercorriamoreluzenteshopping SankoPark dacidade para comprar lenços de cabeça de grife ou sapatos Gucci
com desconto. Não há mais necessidade de anúncios públicos
em turco e em árabe. Muitos vinham da maior cidade da Síria,
Alepo, a meros 96 quilômetros
de distância.
“Sentimos falta dos sírios”,
disse Ercan Nacaroglu, cuidandode suajoalheriavazia.“Tomara que a crise termine, pois ela
está matandoa economialocal.”
Há apenas um ano, Turquia e

Síriaeramaliados íntimos.Ancara tentavaampliar sua influência
econômica e transformar-se numa potência regional. A fronteira de 800 quilômetros entre os
dois países é a maior da Turquia;
duranteoImpérioOtomano,Gaziantep fazia parte da Província
de Alepo.
Do outro lado, a Síria continua
impregnada de influência turca,
da arquitetura otomana à persistente popularidade das novelas
dopaís vizinho.O comérciobilateral havia mais que triplicado
desde 2006, para US$ 2,5 bilhões
em 2010.
Durante meses, as autoridades turcas tentaram persuadir o
presidente Bashar Assad a parar
com a repressão violenta contra
uma sublevação civil que começou em março. Mas, ao final, enfaticamente, manifestaram sua
oposição ao governo sírio.
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GAZIANTEP, TURQUIA

Confrontos matam
mais 24 sírios
no norte do país
● Forças de segurança da Síria

lu
s

Empresários turcos de regiões com vínculo
estreito com vizinho começam a reclamar
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Sanções à
Síria minam
negócios
na Turquia

Com as sanções impostas pela
Liga Árabe, União Europeia e
EUA, as medidas duras da própriaTurquia–incluindoocongelamento de ativos do governo sírio–estão lentamente começando a estrangular o regime de Assad. Mas os negociantes de Gaziantepqueixam-sede quearuptura prejudica ambos os países.
Na segunda-feira, mais de 150
motoristas de caminhão turcos
protestaram após terem sido
obrigados a deixar seus veículos
na Síria e caminhar até a fronteira turca – Damasco havia fechado seu cruzamento perto de Urfa, no leste da Turquia.
Os motoristas disseram que
saqueadores sírios tinham roubado seus pneus e baterias. Empresas turcas, que dependiam da
Síria como uma rota de trânsito
para o Oriente Médio, começaram a contornar o território do
país vizinho, enviando seus produtosviaIraqueepeloMarMediterrâneo.
Nasemanapassada,aSíriasuspendeu unilateralmente seu
acordo de livre comércio com a
Turquia, retaliando as sanções
turcas com a introdução de impostos de até 30% sobre artigos
turcos que entram na Síria. A
Turquia fez o mesmo.
No centro industrial de Gaziantep,de1,7milhãodehabitantes, todos – dos vendedores de
azeitonas aos donos de grandes
conglomerados têxteis – reclamamque as mudançasgeopolíticas estão sendo ruins para os negócios.
Os vendedores turcos são
mais duramente atingidos que
os compradores: as importações
da Síria representaram apenas
0,3% das importações totais da
Turquia, no ano passado, enquanto 10,6% das importações
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Levante. Manifestantes protestam contra Assad em Homs
da Síria vieram da Turquia.
Cisões. A decisão turca de tor-

nar-se a voz da indignação regional contra Assad também dividiuacidadeonde asculturas turca e árabe têm se misturado há
séculos.
EmreHadimogullari, umestu-

dante de engenharia elétrica de
22anos, estátãoiradocomapolítica do governo turco em relação
à Síria que deixou crescer a barba em protesto. Ele é um alauita
cujos avôs viram-se transformados em cidadãos turcos quando
sua cidade natal, Samadang, que
fazia parte da Síria, foi cedida à

Turquia em 1923.
Hadimogullariafirmou terum
parentesco com Assad, também
alauita, e considera exagerados
os relatos sobre atrocidades na
Síria. A Turquia, insistiu, devia
parar de fazer o papel de gendarme regional. / THE NEW YORK TIMES,
TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. A13.
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BANDEIRA PALESTINA
É HASTEADA NA UNESCO

O paraíso fica aqui.

Palestina torna-se oficialmente 195º país membro de instituição da ONU
JOEL SAGET/AFP

A

bandeira quadricolor palestina foi hasteada ontem diante
da sede da Unesco,
alinhada com as dos demais
194 membros da organização
da ONU responsável por promover a cultura, educação e
ciência. A cerimôniaem Paris,
onde fica o escritório central
da Unesco, coroou a entrada
de Ramallah na instituição –
um passo na estratégia para
obteroreconhecimentointernacionaldo Estado palestino.
Em 31 de outubro, paísesmembros da organização
aprovaramaentradada Palestina. Em retaliação, os EUA,
Canadá e Israel congelaram
seus repasses à instituição –
um montante equivalente a
22% do orçamento da
Unesco.
Debaixo de chuva, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, participou da cerimônia de ontem
aoladodadiretora-geraldaorganização, a ucraniana Irina
Bokova. “Este é um momento
histórico”, afirmou Abbas durante uma recepção dentro
do prédio da Unesco, na região da margem esquerda do

Viaje pelo mundo em até 10x sem juros e sem entrada

Cancún 8 dias

Saídas aos sábados

O paraíso do turismo. O destino preferido
dos brasileiros no Caribe. Praia, aventura,
diversão e muita cultura, a região de Cancún
reúne atrações para todos os gostos. Parques
temáticos, sítios arqueológicos, restaurantes,
danceterias e mergulho. Inclui: passagem
aérea, transporte aeroporto/hotel/aeroporto,
hospedagem no Hotel Oasis Palm Beach
com tudo incluido, passeio pela cidade e
seguro-viagem.

Marco. Bandeiras palestina e da ONU tremulam em Paris
Rio Sena.
Abbas voltou a afirmar que a
Autoridade Palestina tentará ingressar em mais instituições internacionais, como forma de ter
seu status global elevado. Em setembro, Ramallah iniciou uma
intensa campanha para que a
ONUareconhecessecomoEstado-membro. O assunto, porém,

Colonos judeus atacam base
israelense na Cisjordânia
JERUSALÉM

Dezenas de colonos judeus invadiram ontem uma base do Exército israelense na Cisjordânia.
Eles atearam fogo, danificaram
veículos e atiraram pedras contra um comandante, horas depois de um outro grupo tomar
umprédioabandonadonumazona militar fechada na fronteira
com a Jordânia.
Oincidenteéumsinalameaçador da crescente audácia dos extremistas judeus, que vêm cada
vezmaisdescarregandosuacóleracontra soldadosque,na verdade, têm por missão protegê-los.
O primeiro-ministro Binyamin
Netanyahu condenou os ataqueseordenouàsforçasdesegu-

rançaque“reajamagressivamente contra aqueles que atacaram
ossoldadosisraelenseseseuscomandantes”,segundo umcomunicado do seu gabinete.
OministrodaDefesa,EhudBarak, qualificou os incidentes de
“terror doméstico”, afirmando
que eles “ameaçam as delicadas
relações de Israel com seus vizinhos”.
Os soldados dispersaram os
desordeiros e duas pessoas foramdetidas, disse o porta-vozda
políciaMickyRosenfeld.Deacordocomositedenotíciasisraelense Ynet, os colonos protestavam
contra um plano de retirada de
assentamentos.
Nosúltimosanos, algunscolonos vêm atacando propriedades

parou no Conselho de Segurança. Os EUA avisaram Abbas que vetariam qualquer
projetoderesoluçãoreconhecendo a Palestina sem o consentimento de Israel. Ramallah tampouco conseguiu
apoio de nove integrantes do
conselho – número mínimo
para aprovar o texto. / AP

palestinasoudoExércitoemprotesto contra medidas adotadas
pelo governo israelense em relaçãoaosassentamentos,umatática que chamam de “preço a pagar”. “Estamos à beira de uma
guerra civil”, alertou a líder da
oposição no Parlamento, Tzipi
Livni, em entrevista à uma rádio
israelense.
Na noite de segunda-feira, em
outra parte da Cisjordânia, um
grupo distinto de colonos radicais derrubou uma cerca e invadiu uma zona militar fechada, ao
longo da fronteira com a Jordânia. Eles se apossaram de uma
igreja abandonada próximo do
localondeJesusteriasido batizado, no Rio Jordão, antes de serem retirados pelas forças de segurança israelense, quando 17
pessoas foram presas.
Cerca de 300 mil colonos judeus vivem na Cisjordânia. Outros 200 mil vivem em Jerusalém Oriental. / AP

À vista R$ 4.982, ou 10x R$ 498,20

Punta Cana 8 dias
Saídas aos sábados saindo de Campinas
Um cenário de beleza indescritível, com praias
paradisíacas que são verdadeiras piscinas
naturais, ideais para brincar com as crianças
e relaxar sob o sol do Caribe. Inclui: passagem
aérea voando Gol, transporte aeroporto/
hotel/aeroporto, hospedagem no Hotel Vik
Arena Blanca com sistema tudo incluído
e seguro-viagem.

À vista R$ 3.721, ou 10x R$ 372,10
Base US$ 1.918, Preço para saída 7/janeiro.
Consulte saídas para fevereiro

Base US$ 2.568, Preço para saídas 21 e 28/janeiro
e 4 e 11/fevereiro

Aruba 8 dias
Saídas aos sábados de Brasília
A ilha caribenha é daqueles lugares para
onde você vai e quer voltar sempre: encanta
os casais apaixonados e diverte aqueles
que vão em busca de lazer e emoção.
Praias para mergulhar, praticar esportes
aquáticos ou relaxar. Famosa por seu atrativo
comércio de produtos requintados e por seus
cassinos. Inclui: passagem aérea, voando
GOL, transporte aeroporto/hotel/aeroporto,
hospedagem no Hotel Renaissance Marina
com café da manhã e seguro-viagem.

À vista R$ 4.206, ou 10x R$ 420,60
Base US$ 2.168, Preço para saída 17/dezembro.
Consulte saída para 24/dezembro

Curaçao 8 dias

Saídas aos sábados de Brasília
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, hospedagem no Hotel Hilton
Curaçao com café da manhã e seguro-viagem.

À vista R$ 3.779, ou 10x R$ 377,90
Base US$ 1.948. Preço para saída 17/dezembro

Por que você pode conquistar
o mundo com a CVC?

A CVC tem a maior estrutura de atendimento do Brasil, com
mais de 700 lojas e 8.000 agentes de viagens credenciados.

Consulte seu agente de viagem ou passe numa loja CVC.
Quer saber a mais perto de você? Acesse www.cvc.com.br/lojas
ou fotografe o código ao lado com seu celular.
Condições gerais: os preços publicados são por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo, com saídas de São Paulo, exceto Curaçao, saindo de Brasília. 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 13/12/2011: US$ 1,00 = R$ 1,94. Crédito sujeito a aprovação.

