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SHOPPINHO SANTO ANDRÉ ......................... 4438-0544

CCS LAPA...........................................................4306-8851

AMÉRICOBRASILIENSE ..................................5181-5158

AVENIDA SÃO LUÍS............................................2103-1222

RUARELÍQUIA - CASA VERDE ...................... 3586-4858

HIPER EXTRAGAMELINHA.............................2216-7766

HIPERD’AVÓ ITAIM PAULISTA........................ 2567-2801

SHOPPING JARDIM SUL................................. 2246-0444

VERBODIVINO...................................................2776-8246

HIPER CARREFOUR TATUAPÉ........................2225-3111

SHOPPINGMETRÔ TATUAPÉ.........................2094-5888

MAUÁPLAZA SHOPPING................................ 4519-4700

SHOPPINGMETRÓPOLE................................. 2191-3500

HIPER EXTRA JAGUARÉ .................................3297-8282

HIPER PÃODE AÇÚCAR JABAQUARA.......... 5015-7933

HIPER EXTRA TABOÃO.................................... 4788-7600

SHOPPINGDIADEMA.......................................4057-8600

POLI SHOPPINGCENTERGUARULHOS ......2475-0321

HIPER LOPES TABOÃOGUARULHOS.......... 2088-4868

SHOPPINGUNIÃODEOSASCO...................... 3652-1600

LONDRES
Destino com saídas diárias.
Pacote de 5 dias. Inclui passagem
aérea voando TAP, 4 diárias de
hospedagem com café da manhã
no King Solomon Hotel .
À vista R$ 2.388 ou

12x sem juros 199 reais
Preço publicado válido para saída 29/outubro.

TEMOS MAIS DE 80 OPÇÕES DE
HOTÉIS EM DIVERSAS CATEGORIAS
EM LONDRES PARA SUA ESCOLHA.

UMA PROMOÇÃO DO TAMANHO DO MUNDO

BUENOS AIRES
Destino com saídas diárias.
Pacote de 4 dias. Inclui passagem
aérea voando GOL e 3 diárias de
hospedagem com café da manhã
no Hotel Unique Madero .
À vista R$ 852 ou

12x sem juros 71 reais
Preço publicado válido para saída 18/setembro.

TEMOS MAIS DE 40 OPÇÕES DE
HOTÉIS EM DIVERSAS CATEGORIAS
EM BUENOS AIRES PARA SUA ESCOLHA.

NOVAYORK
Destino com saídas diárias.
Pacote de 4 dias. Inclui passagem
aérea voando UNITED e 3 diárias
de hospedagem no Hotel
Pennsylvania .
À vista R$ 2.088 ou

12x sem juros 174 reais
Preço publicado válido para saída 25/novembro.
TEMOS MAIS DE 130 OPÇÕES DE
HOTÉIS EM DIVERSAS CATEGORIAS
EM NOVA YORK PARA SUA ESCOLHA.

PARIS
Destino com saídas diárias.
Pacote de 5 dias. Inclui passagem
aérea voando TAP e 4 diárias de
hospedagem com café da manhã
no Hotel Victoria .
À vista R$ 2.376 ou

12x sem juros 198 reais
Preço publicado válido para saída 29/outubro.

TEMOS MAIS DE 120 OPÇÕES DE HOTÉIS
EM DIVERSAS CATEGORIAS EM PARIS
PARA SUA ESCOLHA.

VIAJE PELOMUNDO

MEGAFEIRÃOCVC
DÓLARREDUZIDOAR$2,79
SÓATÉAMANHÃ

CANCÚN
1 CRIANÇAGRÁTIS NAHOSPEDAGEM*

Destino com saídas diárias. Pacote de 4 dias.
Inclui passagem aérea voando AMERICAN
AIRLINES, transporte aeroporto/hotel/
aeroporto GRÁTIS e 3 diárias de hospedagem
com sistema Tudo Incluído no Hotel Dos
Playas Beach House .
Àvista R$ 2.616 ou 12x sem juros 218 reais
Preço publicado válido para saída 3/outubro.

TEMOS MAIS DE 130 OPÇÕES DE HOTÉIS
EM DIVERSAS CATEGORIAS EM CANCÚN
PARA SUA ESCOLHA.

APROVEITE MILHARES DE OFERTAS CVC PARA VOCÊ VIAJAR PELO MUNDO
TUDO EM ATÉ 12X SEM JUROS COM PARCELAS FIXAS EM REAIS

C.A. CAIXA nº 1-2138/2015. Premiação entregue em Vale-Viagem CVC. Promoção válida de 1º/2/16 a 16/12/16. Consulte condições de participação, datas dos sorteios e regulamento completo em www.promocaocvc10anosdeferias.com.br.
Prezadocliente:preçoporpessoa, emapartamentoduplo (excetoNovaYorkemapartamentoquádruplo), comsaídasdeSãoPaulo, emvooemclasseeconômica.Preçosedatasdesaídasujeitosa reajusteedisponibilidade.Condiçõesdepagamento
comparcelamento 0+12 vezes sem juros no cartão de crédito CVC, 0+10 vezes sem juros no cartão de crédito ou 1+9no boleto bancário. Sujeito a aprovação de crédito. Cartão de crédito CVC: sujeito a análise de crédito e critério de elegibilidade pelo
banco emissor. Ofertas válidas até umdia após a publicação deste anúncio. Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos não estão incluídas nos preços e deverão ser pagas por todos os passageiros. Preços calculados comcâmbio reduzido CVC
em 21/7/2016 US$ 1,00 = R$ 2,79 e € 1,00 = R$ 3,10 válido por tempo limitado. Pacotes devem ser calculados com o câmbio do dia da compra. Pacotes com preços base: Buenos Aires: US$ 304; Nova York: US$ 748; Cancún: US$ 936; Paris: € 766;
Londres: € 773. *Promoção Criança Grátis válida apenas para hospedagem, sendo criança nomesmo apartamento de 2 adultos pagantes. Consulte faixa etária, quantidade de crianças e hotéis participantes da promoção com nossos vendedores.

ENCONTRE A CVC MAIS PRÓXIMA DE VOCÊ NO WWW.CVC.COM.BR/LOJAS, CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS OU ACESSE O SITE.
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ISABEL FLECK
DE SÃOPAULO

QuandoMaryRobinsonse
tornouaprimeiramulherpre-
sidente da Irlanda, em 1990,
a ilha vivia sob o conflito ar-
mado no vizinho do norte,
quematoumaisde3.500pes-
soas em três décadas.
Hoje, Robinson, 72, vê na

decisão do Reino Unido de
deixaraUniãoEuropeiauma
ameaça ao processo de paz
na Irlanda do Norte e a volta
de uma “fronteira”.
“Háumagrandepreocupa-

ção de que isso possa signifi-
car,denovo,umafronteirana
nossa ilha. Hoje somos todos
partedaUniãoEuropeia”,dis-
se Robinson, por telefone, à
Folha, de Dublin.
Aex-presidente—quehoje

éenviadaespecialdosecretá-
rio-geral da ONU, Ban Ki-
moon,paramudançasclimá-
ticas—ressaltaqueumanova
divisãonãoédavontadenem

da Irlanda e nem da Irlanda
doNorte, quevotouparaper-
manecer no bloco europeu.
“Tambémestamospreocu-

pados que isso seja prejudi-
cialparaoprocessodepazna
Irlanda do Norte. Sei demui-
taspessoasnaIrlandadoNor-
te que estão commedo.”
Para ela, os britânicos não

debateram,antesdoplebisci-
to,emjunho,umtemafunda-
mental:o realsentidodacria-
çãodaUE, “que foi trazerpaz
entre nações em guerra”. “O
debate foi todo econômico e
sobre omedo da imigração.”
Robinson,quevemaoBra-

sil para o evento Fronteiras
doPensamento,efarásuapa-
lestranasegunda(25)emSão
Paulo, semostrapreocupada
com o impacto do “brexit”
tambémparaosmigrantesno
ReinoUnidoenocontinente.
“Temos que estar muito

mais atentos em administrar
bem os fluxos migratórios e
preservarosdireitosdosrefu-

giados sob a convenção [dos
refugiados]eoprotocolo [adi-
cional] de 1967”, diz.
Apolítica,queserviucomo

alta comissária da ONU para
os Direitos Humanos entre
1997 e 2002, considera que a

resposta europeia à crise dos
refugiadosestá“muitoaquém
dospadrõesdedireitoshuma-
noscomosquaisaEuropaes-
tácomprometida”.“É lamen-
tável ver mortes todos os
dias. Todos os países euro-

Ex-presidenteda Irlanda teme fronteira após saídabritânicadaUE
Mary Robinson se diz preocupada comdivisão na ilha e impacto emprocesso de paz na Irlanda doNorte como reflexo do ‘brexit’
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A ex-presidente da IrlandaMary Robinson, que vemao país

peus deveriam assumir sua
parcela nessa crise”, afirma.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Robinsonparticipouativa-

mente das negociações com
175 países que levaram ao
AcordodeParis,naconferên-
ciadoclimadaONUem2015.
Paraela,oacordo—quees-

tabelece que a temperatura
global sópoderásubiratéum
teto de “bemmenos” de 2°C,
na direção de 1,5°C— não é
“forte o suficiente em termos
de implementação”,oquere-
presentará umproblema.
“Maseleémuito importan-

te por ter estabelecido uma
nova e clara meta de reduzir
as fontesdoaquecimentoglo-
balede trabalharporaumen-
to de temperatura de 1,5ºC.”
A ex-presidente da Irlanda

defendequeseráprecisoexe-
cutar,conjuntamente,asduas
grandes agendas acordadas
em 2015: o Acordo de Paris e
a Agenda 2030, de desenvol-

vimento sustentável daONU.
“Sefalharmosemuma,vamos
minar a outra”, opina.
Em termos de compromis-

sos assumidos, ela diz que o
Brasil poderia ter ido “além”
emsuametavoluntária, “co-
mo outros países”.
“É preciso, por exemplo,

que o Brasil vá o mais longe
possível em energias renová-
veis”,diz.“Masumacoisa im-
portanteéqueopaísestácom-
prometidoemimplementara
contribuiçãocomrespeitoaos
direitos humanos, sobretudo
de populações indígenas.”
Robinson, que também se

tornou voz importante na lu-
ta pela igualdade de gênero,
celebra a maior presença de
mulheres em postos de co-
mando, como Angela Merkel
na Alemanha e Theresa May
noReinoUnido. “Seriamuito
bom para o mundo ter uma
mulher também como secre-
taria-geraldaONUeumamu-
lher presidente dos EUA.”

DE SÃOPAULO

Católico praticante, pes-
soalmentecontraoabortoea
favordolivrecomércio—oper-
fildoviceescolhidoporHilla-
ryClintonpara suachapapa-
raaCasaBrancadecepcionou
o eleitorado mais à esquerda
do PartidoDemocrata.
ApreferênciadeHillarype-

lo senador Tim Kaine, 58, do
Estado daVirgínia, foi anun-
ciadananoitedestasexta (22)
em uma rede social.
No Congresso desde 2012,

o ex-governador da Virgínia
(2006-10) deverá atrair votos
de eleitores sem filiação par-
tidáriaedaquelesquerecaem
na categoria “homens bran-

cos”, segundo o jornal “The
New York Times”.
ComoVirgíniaéconsidera-

da um importante “Estado-
pêndulo” (cuja preferência
pordemocratasourepublica-
nosvariaacadaeleição),ono-
me de um ex-governador na
chapa deHillary tambémde-
verá fortalecer ali a candida-
tura da democrata.
Com a reputação de prag-

mático e conciliador, Kaine é
católico praticante e forma-
do em direito pela Universi-
dade Harvard.
Na juventude, trabalhou

umanocomovoluntáriocom
missionários jesuítas em
Honduras, adquirindo fluên-
cia emespanhol.Depois, por
17 anos, atuoucomoadvoga-
doemcausasrelacionadasao
direito àmoradia.
Casadodesde1984epaide

três filhos, Kaine é pessoal-
mente contra a prática de
aborto, mas afirma que “as
mulheres devem tomar essa

decisão, e o governo não de-
veria se intrometer”, como
disseàrededeTVCNNrecen-
temente.

eSqUerDA DeMoCrATA
Segundo o “TheNewYork

Times”, a escolha frustra os
mais à esquerda do partido.
Muitos torciam para que,

como forma de angariar o
apoio dos simpatizantes de
BernieSanders,Hillary esco-
lhesse como vice alguém
mais alinhado às ideias do
pré-candidato, como a sena-
dora ElizabethWarren (Mas-
sachussetts) ou o senador
Sherrod Brown (Ohio).
Eleitores deSanders jáha-

viamdemonstradomal-estar
comasposições deKaine so-
bre livre comércio e regula-
ções aomercado financeiro.
O senador da Virgínia de-

fendeaParceria Transpacífi-
co (TPP), acordo regional de
comércio impulsionadopelo
presidente Barack Obama

que foi criticado tanto por
Sanders quanto por Hillary.
Hillary mostrou apoio ao

TPPquandoera secretáriade
Estado de Obama, mas mu-
doudeposiçãonacampanha,
afirmando que o acordo não
havia atingido o que ela es-
perava para garantir empre-
gos e a segurança nacional
dosEUA. JáSanders conside-
ra o acordo “desastroso” por
privilegiar os interesses das
grandesempresasàcustados
trabalhadores.
Kaine também apoia a Lei

Dodd-Frank, aprovada em
2010paraaumentara regula-
çãodosistemafinanceiro(em
grande parte desconstruída
sob o governo do marido de
Hillary, Bill Clinton). Porém,
defende flexibilizar algumas
normas que, ao seu ver, pre-
judicam bancos locais.
A chapa Hillary-Kaine se-

ráoficializadanapróximase-
mana, durante a convenção
democrata, na Filadélfia.

Decisão frustraosmais
àesquerdadopartidoe
alinhados comBernie
Sanders,masdeveatrair
eleitor independente

TimKaine, 58, foi governador daVirgínia, Estado-chave na eleição emnovembro, e tem reputação de conciliador

Hillary escolhe senadorde centroparavice
a sucessão de obama
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Hillary em evento emAnnandale Virgínia com TimKaine




