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VISITA DE OBAMA

LOTERIAS

•O leitor deve checar os resultados também em agências oficiais e no site da CEF porque, com
os horários de fechamento do jornal, os números aqui publicados, divulgados sempre no fim
da noite pela CEF, podem eventualmente estar defasados.

● MEGA-SENA: As dezenas
sorteadas no concurso
1.266 foram 06, 10, 33, 39,
42 e 60.

● LOTOMANIA: As dezenas
sorteadas no concurso
1.123 foram 07, 10, 16,

23, 25, 26, 33, 37, 38, 40,
41, 45, 51, 53, 61, 68, 69,
79, 84 e 00.

● QUINA: As dezenas sor-
t e a d a s n o c o n c u r s o
2.547 foram 15, 26, 62, 74
e 80.

Comitiva trará principais
assessores econômicos
De olho em negociações como as do pré-sal, Obama
virá com secretários de Tesouro, Comércio e Energia

Fernando Eichenberg

Correspondente

● WASHINGTON. Com uma via-
gem centrada na perspectiva de
novas oportunidades de negó-
cios e de incremento das expor-
tações no Brasil, o presidente
dos Estados Unidos, Barack
Obama, desembarcará acompa-
nhado de seus principais asses-
sores econômicos. De olho nas
reservas do pré-sal — para a im-
portação futura de petróleo, mas
também para a participação de
empresas americanas no proces-
so de exploração, no aumento
das exportações de bens e ser-
viços e na presença americana
em obras para o Mundial de 2014
e as Olimpíadas de 2016—, a Ca-
sa Branca escalou para a comi-
tiva os secretários do Tesouro,
Timothy Geithner; do Comércio,
Gary Locke (futuro embaixador
na China); e de Energia, o prêmio
Nobel de Física Steven Chu.

Também viajarão o represen-
tante americano para o Comér-
cio Exterior, Ron Kirk, e o presi-
dente do Banco de Exportação e
Importação dos EUA (Ex-Im
Bank), Fred Hochberg. Kirk fica-
rá no Brasil após o embarque de

Obama para o Chile, segunda-
feira, para participar de dois
eventos em São Paulo, na Fede-
ração das Indústrias do Estado
(Fiesp) e na sede da Câmara de
Comércio. A discussão sobre
uma maior cooperação em te-
mas relacionados a energias lim-
pas e desenvolvimento susten-
tável justifica a inclusão da dire-
tora da Agência de Proteção
Ambiental dos EUA (EPA, na si-
gla em inglês), Lisa Jackson.

A presença da primeira-da-
ma, Michele Obama — acom-
panhada das duas filhas do ca-
sal —, é considerada pela Casa
Branca um elemento impor-
tante para o sucesso de ima-
gem da visita do presidente.

— Ela é extraordinaria-
mente popular no exterior,
um imenso trunfo em termos
de sua capacidade de se co-
municar com os povos des-
ses países — disse o asses-
sor adjunto do Conselho de
Segurança Nacional da Casa
Branca, Ben Rhodes.

A Boeing, uma das empre-
sas candidatas a vender 36 ca-
ças para a Força Aérea Brasi-
leira, não enviou alto repre-
sentante para a comitiva. ■

Cristo ficará fechado para o público
durante a visita da família Obama
Presidente chega ao Rio no sábado à tarde e vai dormir duas noites na cidade

Cássio Bruno e Bruno Rosa

● O consulado americano con-
firmou ontem que Barack Oba-
ma irá ao Cristo Redentor du-
rante a sua visita ao Rio, no
próximo domingo. Acompa-
nhado da mulher, Michelle, e
das duas filhas, o presidente
dos Estados Unidos deverá
chegar ao ponto turístico ca-
rioca por volta das 8h30m. No
roteiro, ainda não divulgado
oficialmente, ele seguirá para
a Cidade de Deus e, em segui-
da, para a Cinelândia. Já a fa-
mília fará um passeio pelo Jar-
dim Botânico.

Ontem, o secretário Espe-
cial de Turismo, Antônio Pe-
dro Viegas Figueira de Mello,
também anunciou, por meio
de um comunicado, que, por
conta da presença de Obama,
o acesso ao Corcovado ficará
fechado para visitação do pú-
blico a partir da meia-noite de
sábado até as 11h de domingo.
Mello, no entanto, não deu
mais detalhes sobre a ida de
Obama ao monumento.

Restaurantes e lanchonetes
localizados no entorno da es-
tátua do Cristo Redentor tam-
bém não funcionarão no horá-
rio de visita de Obama. Ape-
nas uma das lojas de suvenir
ficará aberta para o presiden-
te dos Estados Unidos e inte-
grantes de sua comitiva, caso
eles se interessem em com-
prar lembranças do Rio.

— Ao todo 13 pessoas tra-

balham aqui na loja. Mas só as
duas gerentes vão atender (os
americanos). Os funcionários
não poderão subir (no Corco-
vado) — disse o vendedor Sil-
vio Bezerra, de 34 anos.

Governador detalha
roteiro da visita

O casal Nívia Oliveira, de 27
anos, e Josenil Castro da Silva,
de 30, vieram de Cuiabá. De fé-
rias, estavam ontem no Cristo
Redentor e já sabiam da vinda
de Obama ao Rio:

— Será bom o Obama pres-
tigiar o Brasil, conhecer um

pouco a nossa cultura, as nos-
sas belezas. Ele escolheu o lu-
gar certo — disse Nívia.

Mesmo sem o detalhamento
oficial da agenda de Obama
ainda, o governador Sérgio Ca-
bral detalhou ontem o roteiro.
Segundo Cabral, Obama, Mi-
chelle e as filhas chegarão ao
Rio no sábado, entre 18h30m e
19h. À noite, as famílias de Ca-
bral e do prefeito Eduardo
Paes irão receber o presidente
americano.

— O Obama é um astro, um
ícone da política internacio-
nal. E de muito bom gosto. Ele

vai dormir duas noites no Rio.
Chega sábado de manhã em
Brasília. No final da tarde de
sábado, por volta das 18h30m
e 19h, chega ao Rio, quando eu
o recebo com minha mulher e
com o prefeito. O fato de vir
com a família é uma demons-
tração de respeito pela nação
— disse o governador.

Cabral adiantou ainda que
Michele e as filhas vão visitar
o Jardim Botânico:

— Domingo de manhã, Oba-
ma e a família vão ao Cristo
Redentor em um programa fa-
miliar e, depois, à Cidade de
Deus, onde nós estaremos es-
perando. Em seguida, ele terá
um almoço particular e vai pa-
ra a Cinelândia, às 15h. De-
pois, volta ao hotel, e dorme
no Rio, partindo, no dia se-
guinte, para o Chile. Michelle e
suas filhas, à tarde, não o
acompanham à Cinelândia.
Elas terão um programa no
Jardim Botânico.

Cabral evitou fazer projeções
sobre a presença do público na
Cinelândia, onde Obama dis-
cursará. Ao ser perguntado se o
presidente americano poderia
atrair até um milhão de pes-
soas, o governador brincou:

— Isso, só o Rei Roberto
Carlos. Rei aqui é o Roberto
Carlos. ■
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O VENDEDOR Silvio Bezerra trabalha na única loja que ficará aberta

Cássio Bruno

Paes põe água no chope do comércio
Prefeito proíbe abertura de estabelecimentos na Cinelândia no próximo domingo

Luiz Ernesto Magalhães e
Cássio Bruno

● Bares, restaurantes, bancas
de jornais, cinemas, teatros e
museus terão que permanecer
com as portas fechadas no
Centro do Rio no próximo do-
mingo. A medida faz parte do
esquema de segurança para o
discurso do presidente Barack
Obama, na Cinelândia. A área
total de restrição para o fun-
cionamento do comércio só
será conhecida hoje em um
decreto do prefeito Eduardo
Paes elaborado em comum
acordo com o Serviço Secreto
dos Estados Unidos.

A notícia de que não vão po-

der abrir as portas pôs água
no chope dos comerciantes
que esperavam aumentar as
vendas com a presença de Ba-
rack Obama. Um dos proprie-
tários do Bar Amarelinho, José
Lorenzo Lamas, disse que vai
acatar a decisão. Ele acrescen-
tou que domingo pretende fi-
car em casa descansando. Na
véspera, sem saber que não
poderia abrir as portas, Lamas
chegou a anunciar que refor-
çaria o estoque de barris de
chope para atender a cliente-
la. A mesma medida seria ado-
tada pelo Bar Vermelhinho.

— Prefiro não falar em pre-
juízo. Ordem da prefeitura é
para ser cumprida. Eu não ve-

nho assistir ao discurso. E só
fico pensando quem vai que-
rer ir ver o Obama na hora do
almoço sem ter o que comer
ou beber — disse Lamas.

Portas fechadas a partir de
meia-noite de sábado

O gerente do Super Bar, Luiz
Carlos Canedo, contou que re-
cebeu a notificação das mãos
do subprefeito do Centro,
Thiago Barcellos.

— Ele (Barcellos) disse para a
gente fechar no domingo. Os
americanos exigiram por ques-
tão da segurança do Obama e
dos próprios comerciantes, pa-
ra evitar a presença de terroris-
tas. Nós já estávamos prepara-

dos para trabalhar no dia. Os
garçons iam dobrar o horário de
expediente — lamentou Cane-
do, lembrando que será obriga-
do a fechar as portas no sábado,
a partir da meia-noite.

Ontem ainda havia dúvidas
na prefeitura sobre a extensão
das restrições para as ativida-
des que não são consideradas
comerciais. Bem no perímetro
de segurança da praça, por
exemplo, existe um templo da
Igreja Universal do Reino de
Deus, que funciona no prédio
do antigo Cinema Pathé. Se-
gundo funcionários do tem-
plo, pelo menos quatro cultos
de domingo terão de ser trans-
feridos para outro local. ■

Liberdade
&

Cidadania

Conteúdo produzido pelo Instituto Millenium

m palestras que
realizo sobre ci-
dadania, seja em

empresas, ongs ou ings -
organizações ou indiví-
duos não-governamentais
- costumo lançar um de-
safio sobre a reflexão con-
ceitual acerca da liber-
dade e dos demais valo-
res da tradição ocidental:
a lei enquanto honra ou
respeito a contrato; a vida
enquanto segurança ou
garantia de vida; e a
própria liberdade enquan-
to usufruto da proprie-
dade. E sempre provoco
alguém para uma missão
quase impossível: tente
definir com consistência
quaisquer desses valores
sem se utilizar de pelo

menos um dos demais.
Como pensar a verda-
deira liberdade sem pen-
sar a lei como garantia do
estado para que a liber-
dade de um cidadão não
venha a limitar a liberda-
de de outro? Como pen-
sar a lei sem a urgente
exigência de seu cumpri-
mento? Como conceber
uma genuína garantia de
liberdade, enfim, sem a
garantia da propriedade
mais básica de nosso
próprio corpo, força de tra-
balho e criação intelectual?
Mas no baixo nível da
cultura política brasileira
não corrompemos apenas
contratos e negócios. Cor-
rompemos acima de tudo
valores. Como a cidadania
mal entendida como titu-
lação de direitos ilimita-
dos sem a obrigatória
contrapartida de deveres
políticos. A começar pelo
desentendimento da lei
como parâmetro da legi-
timidade da própria liber-
dade, uma vez que esta
não pode ser enten-
dida como algo contrário
àquela. Pois toda liber-
dade é lícita, como direito

fundamental do cidadão,
até o momento em que
não venha constranger ou
limitar a liberdade de
outro cidadão. Mas, na
miséria de nossa cultura
política, é comum um
abuso sem limites de le-
gisladores e governantes
legislando sobre a limi-
tação da liberdade dos
governados e, pelo nosso
crônico déficit de cidada-
nia, nós mesmos confun-
dimos o valor da liberda-
de com o da licenciosi-
dade, como o direito de
fazer aquilo que nos dá
na veneta, tomando a
liberdade como valor an-
tagônico à lei. Quando a
boa lei é a que garante a
liberdade, tratando o cida-

dão como senhor
de suas escolhas,
responsável pleno
pelos seus atos,
na dignidade com
que deve ser tra-
tado pelos agen-
tes públicos, como
cidadão adulto e
livre. É, pois, fun-

damental se diferençiar o
conceito ideal de liberty,
que são essas liberdades
listadas no artigo 5º da
Constituição, com a liber-
dade essencial, e que dá
sentido e concretude ao
conceito de cidadania,
que é a liberdade do free-
dom, enquanto domínio
oposto ao do kingdom.
Liberdade política de limi-
tar sobretudo o poder fis-
cal dos governantes, de
um cidadão livre para se
exprimir, celebrar suas
crenças, se fazer repre-
sentar, produzir, empre-
ender e se apropriar do
lucro do seu trabalho.
Para que, para além de
contribuinte, seja um pa-
gador de impostos cons-
ciente, ao mesmo tempo
em que exerce controle
social sobre os gover-
nantes. Vale a pena refle-
tir sobre essa questão do
freedom como essên-
cia do liberty que foi tão
bem colocado na demo-
cracia do estado moder-
no inglês a partir do
iluminismo do século
18 e ainda por aportar
por nossas costas.

Jorge Maranhão
Diretor do Instituto de Cultura de Cidadania

A Voz do Cidadão
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