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— Não imaginei
ter o privilégio de
entrevistar a pri-
meira mulher presi-
dente do Brasil —
completou.

E m o u t ro m o -
mento, disse:

— Não votei ne-
la, mas fiquei im-
pressionada e acre-
dito que ela vá fa-
zer muitas coisas.

Ela me disse que não é durona, é exigen-
te, e gostei disso

Nos pequenos trechos exibidos à pla-
teia, Hebe e Dilma aparecem caminhan-
do pelo Palácio. A presidente descreve
a edificação e as obras de arte, e fala so-
bre a fama de durona. "Você já ouviu fa-
lar que algum político homem é durão?
Eu nunca ouvi. Então, concluí que só
existem homens meigos, e a única pes-
soa brava sou eu”, disse Dilma.

Após a gravação, Hebe negou que seu
programa de estreia tenha sido uma ho-
menagem a Dilma.

Na estreia em palestras, Lula foge do
improviso e faz elogio de seu governo
Ex-presidente ganha cerca R$ 200 mil para falar durante 50 minutos

Sérgio Roxo

● SÃO PAULO. Em sua primeira
palestra após deixar o governo,
o ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva manteve o tom que ado-
tava nos palanques e exaltou
realizações de sua gestão. Mas,
ao contrário do que fazia quan-
do no cargo, o petista optou por
ler a maior parte de sua fala para
um grupo de mil funcionários,
fornecedores e clientes da fabri-
cante de eletroeletrônicos LG. O
valor recebido por Lula não foi
divulgado, mas a especulação no
mercado de palestras é que o ex-
presidente cobraria R$ 200 mil.

Jornalistas acompanharam
apenas início da palestra
Por exigência de Lula, os jor-

nalistas só puderam acompa-
nhar os primeiros 15 minutos
dos cerca de 50 minutos da pa-
lestra realizada ontem à noite —
o que faz com que Lula tenha re-
cebido R$ 4 mil por minuto —
em um pavilhão de exposições
da Zona Sul da capital paulista.
Quando os repórteres foram re-
tirados do local, o petista usou
mais improvisos em sua fala.

Lula iniciou a apresentação
dizendo que “é preciso traba-
lhar para que o Brasil continue a
ser governado por quem pensa
em todos e não apenas em al-
guns”. Lula citou muitos núme-
ros, como o investimento de
US$ 67,8 bilhões de empresas
estrangeiras no país em 2010.

O petista voltou a dizer que
durante o seu governo foram
criados 15 milhões de empre-
gos, que a taxa de desemprego
despencou para 6,7% em 2010 e
que 28 milhões de pessoas saí-
ram da pobreza. Lula relacionou
a melhoria da renda ao aumento
de venda de produtos da LG.

Mas as primeiras risadas da
plateia ocorreram quando o ex-
presidente contou como fez,
durante a crise econômica de
2008, para que o Banco do Bra-
sil passasse a financiar a venda
de automóveis e os dirigentes
da instituição disseram que
não tinham expertise:

— Eu falei: “Em quanto tempo
a gente forma essa tal de exper-
tise?” Eles responderam que de-
moraria uns dois anos. Então, eu
falei: “Vamos comprar essa tal
de expertise e compramos 50%
do Banco Votorantim”.

Lula afirmou ainda que em
dezembro de 2008 teve coragem
ao fazer um pronunciamento pa-
ra chamar a população a seguir
consumindo:

— Quando veio a crise, eu
disse que era uma marolinha.
Por conta da marolinha, eu fui
achincalhado porque estava
menosprezando a crise.

— Confio na integridade e
no compromisso ideológico
da companheira Dilma, que
vai permitir que as pessoas
mais humildes que foram para
a classe C possam ir para clas-
se B — disse. ■

Hebe exalta Dilma e exaspera Serra
Na estreia de programa, José Dirceu recebe palmas e fica à vontade em plateia

Obama pode adiar viagem ao Brasil
‘New York Times’ diz que razão seria atraso na votação do Orçamento dos EUA

Fernanda Godoy

● NOVA YORK e WASHINGTON.
Prevista para os dias 19 e 20 de
março, a visita ao Brasil do pre-
sidente dos Estados Unidos, Ba-
rak Obama, corre o risco de não
acontecer. Segundo o blog The
Caucus, do site do “New York
Times”, o atraso na votação do
Orçamento no Congresso ame-
ricano seria o motivo do possí-
vel adiamento da viagem. O pra-
zo para a votação expira no dia
18, véspera da data prevista pa-
ra o embarque de Obama para o
Brasil. O problema é que, caso
não haja acordo, o país pode vi-
ver um momento de impasse le-
gislativo, como aconteceu em

1995, quando o então presiden-
te Bill Clinton esteve exatamen-
te nessa situação de obstrução
na votação do Orçamento após
haver perdido a maioria na Câ-
mara, como ocorreu com Oba-
ma nas eleições legislativas de
novembro passado.

A Casa Branca disse ontem
que não houve alteração na
agenda da viagem programada
do presidente Obama.

— Hoje (ontem) continua tu-
do como está. Pode ser que da-
qui a um, dois dias ocorra algu-
ma mudança, nunca se sabe.
Mas a posição hoje é a de que a
viagem ocorrerá na data previs-
ta — disse uma assessora.

No Brasil, o Itamaraty diz

que não foi informado do pos-
sível cancelamento.

No ano passado, Obama havia
marcado viagem para a Ásia em
março, adiada devido à votação
da reforma da saúde. A visita foi
reagendada, mas teve que ser
adiada mais uma vez devido ao
vazamento de petróleo no Golfo
do México. O presidente final-
mente embarcou rumo à Índia e
à Coreia do Sul em novembro,
sob críticas por estar deixando o
país em meio à crise aberta com
a derrota do Partido Democrata
nas eleições.

Christopher Sabatini, diretor
de Política da organização de
negócios Council of the Ameri-
cas, disse ontem temer o cance-

lamento e destacou a importân-
cia da viagem para marcar um
novo momento nas relações dos
EUA com a América do Sul. Sa-
batini, que trabalhou na campa-
nha de Obama, reconhece que,
nos dois primeiros anos, o go-
verno Obama não deu a devida
atenção à América Latina, e é
preciso sinalizar a mudança. O
fato de Obama “pôr os pés abai-
xo da linha do México” já será
um feito, avalia ele.

— Especialmente no caso do
Brasil, essa visita é o reconheci-
mento da necessidade de uma
relação mais madura entre os
dois países — disse Sabatini. ■

Colaborou Fernando Eichenberg

Michel Filho

LULA: “Na marolinha, fui achincalhado porque estava menosprezando a crise”

Marcia Abos

● SÃO PAULO. Com um programa de es-
treia marcado por uma overdose de elo-
gios à presidente Dilma Rousseff e por al-
gumas saias-justas entre políticos de dife-
rentes partidos que lotavam a plateia, a
apresentadora Hebe Camargo comandou,
na noite de terça-feira, a gravação que vai
ao ar na Rede TV! no próximo dia 15 de
março. Minutos antes de Hebe iniciar a
gravação do programa de estreia, a apre-
sentadora recebeu vários tucanos em seu
camarim: o governador de São Paulo, Ge-
raldo Alckmin, e o ex-governador e candi-
dato derrotado à Presidência José Serra,
acompanhados de suas respectivas mu-
lheres, Maria Lúcia Alckmin e Mônica Ser-
ra. Serra foi, do grupo, o mais carinhoso
com Hebe, a quem abraçou, beijou e de-
sejou sucesso. O grupo ficou em mesa na
fileira mais próxima ao palco.

Já no palco, Hebe agradeceu a presen-
ça dos políticos tucanos e, surpresa,
constatou que numa mesa do canto direi-
to do estúdio, estava o ex-ministro chefe
da Casa Civil, o petista José Dirceu. Assim
como agradeceu a presença de Serra e Al-
ckmin, que foram aplaudidos, Hebe se
disse grata por ter Dirceu na plateia e pe-
diu aplausos para ele.

Hebe fez repetidos e rasgados elogios
à presidente Dilma Rousseff. Num des-
ses momentos, Serra teria ficado irritado
com os insistentes elogios à presidente
petista, que o derrotou na eleição, levan-
tando-se e indo embora após assistir
apenas à metade da gravação, que du-
rou quase duas horas. Na mesa, perma-
neceram a sua mulher, Mônica, e o casal
Alckmin, que ficaram até o final.

Do lado de fora do estúdio, o tucano
foi abordado e parou para conversar
com humoristas do programa "Pânico
na TV". Mostrou-se educado, mas logo
deixou a emissora.

Na semana passada, Hebe gravou
uma entrevista com a presidente Dilma
Rousseff no Palácio da Alvorada. Ape-
sar de a íntegra não ter sido apresenta-
da aos 500 convidados na plateia da
gravação, ao longo dos três primeiros
blocos do programa foram exibidos tea-
sers com pequenos trechos da conversa
entre as duas.

— Esperava encontrar uma mulher
brava e séria, mas Dilma é um amor de
pessoa. Acredito que vá fazer muitas coi-
sas boas. Ela é uma gracinha — disse He-
be, já no primeiro bloco do programa:

Fotos de Carol Guedes
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EEm alguns bairros de

Los Angeles, legis-

ladores criaram o

que definem como “zonas de

saúde” e baniram restaurantes

de comida pouco saudável.

Em São Francisco, as autori-

dades pretendem elevar os

tributos sobre alimentos não

saudáveis. Em Orlando, uma

aluna foi detida por fiscais que

a encontraram cortando seu

lanche com uma “perigosa”

faca. E por aí vamos.

A maioria dos norte-ameri-

canos está ciente das cons-

tantes agressões às liberdades

individuais. Ainda assim,

muitos ainda não entendem

seu alcance. Todos rimos

quando um parlamentar tenta

abolir a palmada ou criar au-

torizações para que as crianças

possam sair à rua no Dia das

Bruxas. Vemos isso como sur-

tos isolados e absurdos. Mas

não deveria ser assim.

Nos EUA, a prática de assumir

um papel de babá se desen-

volveu como uma ideologia

destrutiva. Embora ainda não

tenha virado um movimento

político, está mudando o papel

do governo, prejudicando a

Constituição e alterando o

modo de vida.

Essa prática começou quando

os cidadãos cederam à con-

veniência em vez de de-

fender seus princípios. E

avançou com políticos cúm-

plices ou temerosos em ado-

tar o argumento de que as

liberdades pessoais têm, sim,

importância.

Tome o exemplo da guerra ao

tabagismo, a iniciativa mais em

voga no Estado Babá. Na

maioria das cidades ameri-

canas, já não se pode compar-

tilhar um hábito legal em

um estabelecimento privado.

Mesmo quando o proprietário,

todos seus empregados e

clientes concordam que o

fumo ali é aceitável. O próximo

passo é alcançar os lares. Re-

centemente, a rica Belmont,

na Califórnia, ampliou o bani-

mento para incluir moradias de

vários andares ou unidades.

Outras cidades têm tentado

fazer o mesmo.

O que começou com a

proibição do fumo nos locais

de trabalho desabrochou em

um ataque à propriedade indi-

vidual e à liberdade de re-

união, criando precedentes

para coibir outros “maus

hábitos”.

Em Nova York, foram banidas

as gorduras trans. Poucas pes-

soas reclamaram. Por quê?

Ninguém argumenta que elas

são saudáveis. Mas qual é o

parâmetro para banir este ou

aquele ingrediente? Como o

consumidor vê a manteiga, o

creme de leite, os churrascos,

o sal e o açúcar?

Esses “proibicionistas” apren-

deram uma grande lição. Tra-

balhe lentamente, dê dois

passos paternalistas para di-

ante e um para trás. Argu-

mente que o assunto tem a

ver com “as crianças”

ou com “os pobres”.

Converta o tema em

questão de segu-

rança, moralidade,

vício e não mencione

a escolha consciente.

Afinal, quem acredita

que um pateta seja

capaz de resistir à in-

toxicante sedução de

um cheeseburger, um refrige-

rante e um maço de cigarros?

De certa forma, é nossa culpa.

Muitos americanos acreditam

estar imbuídos de “direitos”

que não existem até que os in-

ventemos. O direito de não

sentir o cheiro de qualquer

coisa que nos irrite; de não

ouvir qualquer coisa que nos

ofenda; de educar os filhos

alheios; de não apenas ter um

plano de saúde individual, mas

de ditar que plano de saúde os

outros terão.

Diante da expansão do

paternalismo governamental,

surgem questões. Será que a

natureza dos cidadãos mudou?

Será que ficamos tão avessos

ao risco que nos convertemos

em uma nação de covardes?

Será que damos mais valor à

saúde e à segurança do que à

liberdade?

Infelizmente, ainda não tenho

essas respostas. Historica-

mente, os EUA têm sido uma

nação com propensão a

abraçar a autoridade central e

a liberdade. Tradicionalmente,

não temos paciência com

quem tenta gerenciar nosso

comportamento individual. Por

isso, pode não ser tarde para

deter essa tendência que

parece irreversível.

Torçamos para que esta não

seja uma mera esperança boa.

David Harsanyi
autor do livro The Nanny State.


