
á muito tempo os Estados Unidos são 
criticados por negligenciar as rela-
ções bilaterais com o Brasil. Por isso 
mesmo a visita do presidente Barack 
Obama daqui a um mês está sendo 

tratada na Casa Branca como uma oportunidade 
histórica para mudar essa imagem. Obama quer 
recuperar o tempo perdido, já que levou mais 
de dois anos para realizar sua viagem ao País. 
Virá com a mulher, Michelle Obama, e as filhas, 
Sasha e Malia, e promete transformar sua estada 
de dois dias num show de diplomacia. Além de 
firmar acordos para facilitar investimentos, de 
olho na Copa de 2014 e na Olimpíadas de 2016, 

o americano quer visitar uma 
favela do Rio e discursar para 
um público de ao menos 100 
mil pessoas. Como o Maracanã 
está fechado, o evento deverá 
ocorrer na praia e contar com 
estrutura digna das estrelas 
pop. Tradução simultânea e 
som de altíssima qualidade 

devem fazer parte do show, que certamente será 
transmitido para toda a América do Sul. 

Na terça-feira 15, a presidente Dilma Rousseff 
conversou sobre detalhes da visita com o chan-
celer Antonio Patriota. "Ela quer seguir à risca 
o protocolo diplomático, pois está preocupada 
com o tamanho da comitiva presidencial", diz 
uma fonte do Palácio do Planalto. Até a sexta-
feira 18, o Itamaraty já tinha contabilizado mil 
pedidos de vistos de integrantes da comitiva e 
de jornalistas estrangeiros. Como ocorreu com 
George W. Bush, a visita de Obama será num fim 
de semana, nos dias 19 e 20 de março. Primeiro 
ele desembarcará em Brasília, onde será recebido 
no Palácio do Planalto com honras de chefe de 
Estado, em cerimônia com desfile dos Dragões da 
Independência, salva de canhões e tapete verme-
lho. Para garantir a segurança, a Polícia Federal 
e as Forças Armadas preparam uma verdadeira 
operação de guerra, com a mobilização de até 
quatro mil pessoas, inclusive um destacamento 
especial de 500 homens só para cuidar da prote-
ção da família Obama. Dias antes da chegada da 
comitiva oficial, é uma central de comunicações. 
Com o presidente, virá aWashington enviará dois 
aviões com militares e agentes secretos, helicópte-
ros, jipes, três limusines idênticas - para despistar 
possíveis ataques - e at secretária Hillary Clinton, 
o secretário de Comércio, Timothy Gartner, e o 
secretário de Defesa, Robert Gates, além de cen-
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