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CRUZEIROS DISNEY: 
ONDE A MAGIA NAVEGA!

Registro dos navios: Bahamas | Referente ao trabalho artístico/propriedades Disney: ©Disney.

SOMENTE PARTE MARÍTIMA, preços por pessoa em cabine dupla, em reais convertidos ao câmbio de R$ 2,07 do dia 26/2/2013, sujeito a variação na data do pagamento. Não 
inclui taxas de serviço, governamentais, portuárias, transporte até o porto de embarque, suplementos de combustível, despesas pessoais. Preços promocionais nas datas de saídas 
mencionadas, sujeitos a alterações sem prévio aviso. Lugares limitados sujeitos a disponibilidade no momento da reserva. Parcelamento em 5x iguais no cheque ou cartão de crédito. 

DISNEY WONDER > CARIBE OESTE > 5 NOITES

>  Saídas semanais de MIAMI até 27 ABR
> Visitando Grand Cayman e Cozumel

Saída 22 ABR, Cabine dupla, cat. 10B interna deluxe 

A partir de R$ 1.655 ou 5x R$ 331

Com Disney Cruise Line, você pode escolher cruzeiros de 3 a 11 noites para o Caribe, 
México ou até mesmo Alaska, tanto faz. Mudam as paisagens maravilhosas mas a magia está 
sempre lá. Toda a alegria do mundo Disney viaja com você e sua família: cabines espaçosas 
e confortáveis • restaurantes temáticos • entretenimento espetacular, personagens 
• áreas exclusivas com atividades para crianças, adolescentes, adultos e famílias 
• portos exóticos • ilha privativa. Um mundo mágico que navega, num cruzeiro muito 
diferente, como você nunca viu. Parece mesmo mágica, mas, acredite, é mágica... e é mágico!

DISNEY FANTASY > CARIBE LESTE > 7 NOITES

>  Saídas semanais de PORTO CANAVERAL
> Visitando St. Marteen, St. Thomas e Castaway Cay

Saída 1 JUN, Cabine dupla, cat. 4E varanda deluxe 

A partir de R$ 5.535 ou 5x R$ 1.107

> Pagamento e parcelamento em reais com câmbio fixo. 
> Garantia de sua viagem com tranquilidade e vouchers já aqui no Brasil.

TRADE TOURS
11 3257.9788 

tradetours.com.br

AGAXTUR
11 3067.0900 

agaxtur.com.br

CVC
11 2191.8410 

cvc.com.br

RCA
11 3017.8700 

rcaturismo.com.br/disney

TAM VIAGENS
11 3274.1313 

tamviagens.com.br
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Em luta contra as forças do mal
em Bradford, norte da Grã-Breta-
nha, um homem vestido dos pés
à cabeça de Batman entregou à
polícia um suspeito de ter rouba-
do uma joalheria. Autoridades
disseram não ter identificado o
justiceiro da cidade britânica –

um pouco mais fora de forma
que o herói dos quadrinhos e do
cinema.
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Governo francês exige
polícia ‘menos racista’

‘Batman britânico’ leva à
polícia suspeito de crime

●✽
DENNIS
ROSS
THE NEW YORK TIMES

A confiança é o
caminho da paz
Solução de dois Estados só será possível quando israelenses
e palestinos acabarem com as fontes de desconfiança mútua
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Um estudo do governo da Fran-
ça concluiu que a polícia deve ser
“menos racista e mais educada”.
O documento critica o foco ex-
cessivo em negros e asiáticos e
ordena policiais a usarem o pro-
nome pessoal mais formal, o
“vous”, em vez do “tu”.

E stes são tempos muito
difíceis para se tentar
promover a paz entre
palestinos e israelen-
ses. A ascensão do Islã
político, a guerra civil

na Síria e o imbróglio nuclear irania-
no não só dominam o atual contexto
como o tornam hostil para a conclu-
são da paz.

Embora todos esses fatores façam
com que israelenses e palestinos relu-
tem em assumir riscos pela paz, eles
não representam o maior obstáculo
para o fim do conflito. O problema
fundamental entre israelenses e pa-
lestinos é a desconfiança.

Hoje, a maioria de israelenses e pa-
lestinos não acredita que a paz seja
possível. Não repetirei todos os moti-
vos pelos quais ambas as partes per-
deram a fé. Basta dizer que os israe-
lenses acham que sua retirada de ter-
ritórios ocupados, como o sul do Lí-
bano e a Faixa de Gaza, não trouxe
nem paz nem segurança. Ao contrá-
rio, causou mais violência. Por que,
então, eles repetiriam o mesmo erro
e se sujeitariam a um risco muito
maior, até mesmo para sua própria
existência, na Cisjordânia?

Ao mesmo tempo, os palestinos
acreditam que as negociações, de
1993 em diante, não só não produzi-
ram a independência, como permiti-
ram que os israelenses intensificas-
sem a presença de colonos no seu

território. Em palavras simples, ne-
nhuma das partes acredita que a outra
esteja empenhada na solução de dois
Estados.

Deixando de lado o repúdio explícito
desse princípio por parte do Hamas, os
israelenses, em geral, estão convenci-
dos de que, quando o presidente palesti-
no, Mahmoud Abbas, e seu partido Fa-
tah falam em dois Estados, eles não se
referem a um Estado palestino e judeu
chamado Israel. Eles se referem a um
Estado palestino e um Estado binacio-
nal.

Desconfiança. Por sua vez, os palesti-
nos desconsideram o que os israelenses
dizem a respeito de dois Estados e acre-
ditam que os eles jamais aceitarão a in-
dependência palestina. O que os palesti-
nos questionam é: se Israel está de fato
empenhado na solução de dois Estados,
por que constrói assentamentos no que
deveria ser o Estado palestino?

Considerando esse contexto de mú-
tua desconfiança, a ideia de que as duas
partes agora tomem a iniciativa de aca-
bar com o conflito é mera ilusão. No
entanto, esse não pode ser um argumen-
to para não se tomar nenhuma iniciati-
va. Quanto mais o impasse se arrastar,
maior a hipocrisia e menor a possibilida-
de de alguém, de qualquer uma das duas
partes, falar com alguma credibilidade a
respeito dos dois Estados.

Se a solução dos dois Estados é desa-
creditada como resultado, alguma coisa

ou alguém, seguramente, preencherá es-
se vazio. Os islamistas do Hamas, que
repudiam os dois Estados, aparente-
mente, já se preparam para fazer isso.
No momento em que eles definirem a
identidade palestina, esse conflito, até
agora nacional, se transformará em um
conflito religioso e, então, não terá mais
como chegar a uma solução.

Portanto, o que será possível fazer? É
mais importante do que nunca encon-
trar maneiras para fortalecer e susten-
tar a Autoridade Palestina, de Abbas.
Por mais importante que isso pareça, o
fato não conseguirá, em si, modificar
uma dinâmica que descarta a paz e desa-
credita a possibilidade de existência de
dois Estados.

Nova agenda. Para tanto, será vital re-
forçar essa possibilidade e dar aos po-
vos israelense e palestino uma razão pa-
ra reavaliarem as negociações como
meio para chegar à paz. Entretanto, a
essa altura, se as negociações recome-
çassem amanhã, não passariam de um
diálogo de surdos. Eles precisarão de
um programa de discussões que pos-
sam realmente provocar as mudanças
que os cidadãos comuns, de ambos os
lados, vejam e sintam.

Proponho uma agenda de 14 pontos.
Doze deles – seis do lado israelense e
seis do palestino – seriam medidas uni-
laterais coordenadas que cada parte se
disporia a discutir e implementar, des-
de que o outro lado fizesse a sua parte.

Os pontos finais seriam medidas re-
cíprocas que as duas partes toma-
riam ao mesmo tempo. O objetivo
seria acabar com as fontes de descon-
fiança de ambos os lados a respeito
do empenho do outro em alcançar
uma autêntica solução de dois Esta-
dos. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA
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PRINCIPAL NEGOCIADOR DOS ESTADOS
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CIAL DO PRESIDENTE BARACK OBAMA

PARA ORIENTE MÉDIO E ÁSIA MERIDIO-

NAL DE 2009 A 2011

Início do atendimento: 6 de março de 2013.

Defeito apresentado: possibilidade de vazamento de fluido pela mangueira da direção hidráulica, permitindo seu 

contato com regiões quentes do motor. 

Riscos: surgimento de pequena quantidade de fumaça na parte frontal do veículo e nos casos mais graves, risco, 

mesmo que remoto, de incêndio.

Implicações: em situações extremas, o defeito poderá gerar danos físicos e materiais aos ocupantes

e/ou terceiros.

Medidas corretivas: será instalada gratuitamente uma nova mangueira da direção hidráulica dotada de 

melhorias. A convocação aplica-se também aos veículos reparados ou não na campanha anterior iniciada

em outubro de 2012.

Locais de atendimento e contato: o reparo poderá ser realizado em qualquer concessionária Honda e 

recomendamos seu agendamento no site www.honda.com.br/recall/autos ou em nossa central de atendimento 

pelo 0800-701-3432 (de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h).

Honda Automóveis do Brasil Ltda.

COMUNICADO DE RECALL  

Marca: Honda

Modelo: Accord
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DATA DE PRODUÇÃO
DE
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ANO

2004
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500301

500380
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INICIAL
27/12/2003

04/01/2005

19/10/2005

FINAL
09/08/2004

02/06/2005

09/06/2006

Assinante,
Quer receber seu jornal em um 
endereço durante a semana e em 
outro  no fim de semana?

Acesse o Portal do Assinante e entre
em contato via email ou chat:
estadao.com.br/assinante

Envie SMS com o CPF do assinante 
para  26620 
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A9.




