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O ESTADO DE S. PAULO QUINTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2013 Política A7

● Enquanto aguardava uma res-
posta dos EUA às denúncias de
espionagem da Agência Nacional
de Segurança americana sobre
sua comunicação pessoal e a
Petrobrás, a presidente Dilma
Rousseff não informou se mante-
ria a visita oficial de Estado a Wa-
shington em outubro. “Vou espe-
rar agora a resposta do governo

(americano). Quando eu souber,
eu falo”, disse, em rápida entre-
vista ao fim de uma visita ao esta-
leiro Inhaúma, no Rio, onde es-
tão sendo feitas obras em uma
plataforma para a Petrobrás.

Questionada por jornalistas,
limitou-se a confirmar viagem
aos EUA para abrir a Assembleia
Geral das Nações Unidas, em
Nova York, tradicionalmente inau-
gurada pelo presidente do Brasil.
“O que tenho a dizer é que abro a
Assembleia Geral da ONU.”

Após dizer, semana passada,
que o presidente americano Ba-

rack Obama deveria pedir descul-
pas à presidente Dilma, o ex-pre-
sidente Lula voltou ontem a criti-
car os EUA. “Pode o sr. Obama
ficar bisbilhotando as conversas
da nossa presidenta? Onde está
a democracia?”, perguntou Lula
durante seminário da revista Car-
ta Capital, em São Paulo. Lula
também criticou os EUA por cogi-
tarem invadir a Síria, e comparou
o episódio à invasão do Iraque,
em 2003. “Onde está a arma quí-
mica que foi a razão daquela inva-
são?”, questionou. / C.T., SABRINA

VALLE e ISADORA PERON

EUA dizem que
reclamação do
Brasil é ‘legítima’
Conselheira de Segurança Nacional da Casa Branca afirma, porém,
que algumas notícias ‘distorcem’ atividades da agência americana

Dilma ainda faz
mistério sobre
visita a Obama

● Ponderação
Graça Foster admitiu ontem no
Rio que o sistema de tecnologia
da Petrobrás pode ser vulnerável,
mas ponderou que a espionagem
na estatal não está confirmada.

Maceió
4 dias - Saídas diárias
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SEM
JUROS  84,REAIS

À vista R$ 840. Passagem aérea 
+ transporte aeroporto/hotel/
aeroporto + 3 diárias no hotel 
Lagoa Mar + café da manhã.

Enotel Resort  
Porto de Galinhas - Pernambuco
4 dias – Saídas diárias
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JUROS  179,REAIS

À vista R$ 1.790. Passagem aérea 
+ transporte aeroporto/hotel/
aeroporto + 3 diárias de hospedagem 
com Sistema Tudo Incluído. 

Iberostar Bahia  
Praia do Forte - Bahia
4 dias – Saídas diárias   
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JUROS  179,REAIS

À vista R$ 1.790. Passagem aérea + 
transporte aeroporto/hotel/aeroporto 
+ 3 diárias de hospedagem com tudo 
Sistema Tudo Incluído.

Ocean Palace  
Natal – Rio Grande do Norte
4 dias – Saídas diárias
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JUROS  132,REAIS

À vista R$ 1.320. Passagem aérea + 
transporte aeroporto/hotel/aeroporto 
+ 3 diárias de hospedagem com café.

Porto de Galinhas
4 dias - Saídas diárias
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JUROS  86,REAIS

À vista R$ 860. Passagem aérea 
+ transporte aeroporto/hotel/
aeroporto + 3 diárias na Pousada 
Lusitana com café da manhã.

Natal
4 dias - Saídas diárias
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À vista R$ 870. Passagem aérea + 
transporte aeroporto/hotel/aeroporto 
+ 3 diárias no hotel Porto Suites 
com café.

Ilhéus
4 dias - Saídas diárias
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JUROS  86,REAIS

À vista R$ 860. Passagem aérea 
+ transporte aeroporto/hotel/
aeroporto + 3 diárias no Hotel 
Village Back Door com café da 
manhã.

Salvador
4 dias - Saídas diárias
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SEM
JUROS  65,REAIS

À vista R$ 650. Passagem aérea 
+ transporte aeroporto/hotel/
aeroporto + 3 diárias no hotel 
Bahiamar com café da manhã.

Fortaleza
4 dias- Saídas diárias
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JUROS  85,REAIS

À vista R$ 850. Passagem aérea 
+ transporte aeroporto/hotel/
aeroporto + 3 diárias no hotel 
Boreas com café + passeio pela 
cidade e praia do Cumbuco.

Itacaré
4 dias - Saídas diárias
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JUROS  84,REAIS

À vista R$ 840. Passagem aérea 
+ transporte aeroporto/hotel/
aeroporto + 3 diárias na Pousada 
Raisis com café da manhã.

Costa do Sauípe 
4 dias - Saídas diárias
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JUROS 144,REAIS

À vista R$ 1.440. Passagem aérea + 
transporte aeroporto/hotel/aeroporto 
+ 3 diárias no Sauípe Fun com Sistema 
Tudo Incluído.

Prezado cliente: os preços são publicados por pessoa em apartamento duplo com saídas de São Paulo. Preços, datas de saída e condições de pagamento sujeitos a reajuste e disponibilidade. Ofertas válidas até um dia após a publicação 
deste anúncio. Condições de pagamento: parcelamento 0+10 vezes sem juros no cartão de crédito ou 1+9 no boleto bancário. Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos não estão incluídas nos preços e deverão ser pagas por todos 
os passageiros. Preços válidos para saídas específi cas em agosto e setembro. Consulte datas com nossos vendedores ou seu agente de viagens. Preços válidos para seguintes saídas: Porto Seguro: 28 e 29/setembro; Maceió: 27/outubro; Fortaleza: 
27/novembro; Porto de Galinhas: 27/novembro; Natal: 28/outubro; Costa do Sauípe: 28/outubro; Salvador: 27/outubro; Ilhéus: 28/outubro; Itacaré: 28/outubro; Enotel Resort: 27/novembro; Ocean Palace: 28/outubro; Iberostar Bahia: 28/outubro.

A melhor seleção de destinos pelos 
menores preços em 10x sem juros para 
viajar em setembro, outubro e novembro.

Porto Seguro
8 dias - Saídas diárias
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JUROS  89,REAIS

À vista  R$ 890. Passagem aérea 
+ transporte aeroporto/hotel/
aeroporto + 7 diárias no Hotel 
Praiamar + passeio pela cidade 
+ centro de lazer Tôa-Tôa.

Vá até a CVC mais próxima, fale com seu agente de viagens ou acesse www.cvc.com.br
PARAÍSO .........................................................................2146-7011

CAMPO BELO ..................................................................5041-2740

CONSOLAÇÃO .................................................................2103-1222

EMBU PLAZA SHOPPING .............................................. 4704-3536

EXTRA MOOCA ...............................................................2062-3711

HIPER CARREFOUR ARICANDUVA ................................2269-5380

HIPER CARREFOUR OSASCO.......................................... 3683-3479

HIPER CARREFOUR TABOÃO - PAULICEIA ..................... 4178-4377

HIPER D ÁVÓ TABOÃO ....................................................4138-9393

HIPER EXTRA GUAIANAZES ..........................................2553-6385

MOGI DAS CRUZES - CENTRO ........................................ 4798-2220

MOOCA PLAZA SHOPPING............................................3548-4810

RIBEIRÃO PIRES ............................................................. 4828-1868

SANTO ANDRÉ ............................................................... 2191-8700

SHOPPING DIADEMA ....................................................4057-8600

SHOPPING METRÔ TATUAPÉ .........................................2094-5888

SHOPPING METRÔ TUCURUVI ......................................4873-0800

SHOPPING MORUMBI II - PISO SUPERIOR .................... 2146-7200

SUZANO SHOPPING ......................................................2148-4600

TATUAPÉ APUCARANA .................................................. 2093-2093

NORDESTE EM PROMOÇÃO NA CVC
ESTÁ MUITO BARATO VIAJAR. APROVEITE.

Cláudia Trevisan
CORRESPONDENTE / WASHINGTON

O governo dos Estados Uni-
dos afirmou ontem que parte
das revelações sobre as ativi-
dades da Agência Nacional de
Inteligência (NSA) america-
na levanta questões “legíti-
mas” de países aliados sobre
a maneira como esse setor
atua, mas disse que considera
“distorcidas” algumas das in-
formações veiculadas pela im-
prensa sobre as atividades de
seu serviço de inteligência.

As ações da NSA foram discu-
tida ontem em Washington em
reunião de pouco mais de uma
hora entre o ministro das Rela-
ções Exteriores do Brasil, Luiz
Alberto Figueiredo, e a conse-
lheira de Segurança Nacional
do presidente Barack Obama,
Susan Rice. Após o encontro, a
porta-voz do Conselho de Segu-
rança Nacional, Caitlin
Hayden, divulgou nota na qual
observou que os EUA estão revi-
sando suas ações de inteligên-
cia para assegurar que elas refli-
tam políticas do governo sobre

o que elas “devem fazer versus
o que elas podem fazer”.

“Os EUA estão comprometi-
dos a trabalhar com o Brasil pa-
ra enfrentar essas preocupa-
ções, ao mesmo tempo em que
continuamos a trabalhar juntos
em uma agenda comum de ini-
ciativas bilaterais, regionais e
globais”, afirmou a porta-voz.
“O presidente busca assegurar
que nossas atividades sejam
consistentes com nosso interes-
se nacional amplo, incluindo o
relacionamento com nossos
parceiros-chave.”

O encontro de ontem faz par-
te da tentativa de ambos os la-
dos de viabilizar a visita de Esta-
do da presidente Dilma Rous-
seff a Washington, marcada pa-
ra 23 de outubro. O Brasil amea-
ça cancelar a viagem em razão

das revelações de que a NSA mo-
nitorou comunicações da presi-
dente. A situação ficou ainda
mais tensa depois dos indícios
de que os Estados Unidos espio-
naram também a Petrobrás.

Prazo. Em encontro com Oba-
ma na Rússia na semana passa-
da, Dilma havia dado o prazo
até ontem para que os EUA apre-
sentassem “medidas necessá-
rias” para contornar a descon-
fiança criada pelo episódio e
criar condições políticas para
viabilizar a viagem. Figueiredo,
que iria para Nova York ontem
à noite, ficou em Washington e
terá outros encontros com auto-
ridades americanas hoje para
discutir o assunto. O ministro
cancelou uma entrevista que da-
ria ontem à noite para falar so-
bre a reunião com Susan Rice.

O diretor do Brazil Institute
do Wilson Center, Paulo Sote-
ro, avaliou que a divulgação da
nota e a permanência de Figuei-
redo em Washington são indí-
cios de que os dois países estão
dispostos a encontrar uma saí-
da que viabilize a visita.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 set. 2013, Primeiro Caderno, p. A7.




