
(NIC, na sigla em inglês), orgão do governo 
americano responsável por traçar estraté-
gias de longo prazo para as políticas mili-
tar e externa, discutia por que o grande vi-
zinho mais ao sul, com quem os america-
nos dividem valores como democracia e li-
vre mercado, havia votado no Conselho de 
Segurança das Nações Unidas contra a 
aplicação de sanções ao Irã, acusado de de-
senvolver um programa nuclear em desa-
cordo com as regras internacionais. 

Os dois lados se estranhavam em temas 
como a polêmica derrubada do governo de 
Honduras, o socorro humanitário às víti-
mas do terremoto no Haiti, a tentativa dos 
americanos de ampliar sua presença mili-
tar na Colômbia, a política monetária ex-
pansionista nos EUA. 

Lobistas brasileiros andavam preocupa-
dos com a imagem negativa do país em 
Washington, algo muito ruim para os inte-
resses econômicos das empresas. Havia ru-
mores de que o deputado Eliot Engel, que li-
dera o "Brazil Caucus", grupo no Congresso 

que discute questões relacionadas ao país, 
considerava abandonar o posto porque sua 
base eleitoral judaica em Nova York estava 
furiosa com ações do governo brasileiro, co-
mo o reconhecimento do Estado da Palesti-
na . "Vai ser difícil achar um voluntário para 
substitui-lo", lamentava um lobista. 

De repente, o clima mudou. Em entrevista 
ao jornal "Washington Post", em dezembro, 
Dilma marcou diferenças importantes com o 
regime iraniano. Rejeitou o apedrejamento 
de Sakineh Mohammadi Ashtiani, condenada 
à morte por suposto adultério, e estendeu a 

mão para o governo Obama. "Vou tentar cons-
truir laços mais próximos com os EUA", disse. 

No poder, Dilma tratou de trocar o coman-
do do Itamaraty. Saiu Celso Amorim, que teve 
uma relação abrasiva com os EUA, e entrou 
um diplomata da nova geração, Antonio Pa-
triota, que conhece bem Washington. Foi em-
baixador aqui e, mais do que isso, entende a 
cabeça dos americanos, entre outros motivos 
por que é casado com uma americana. 

Os EUA responderam rápido. A secretária 
de Estado, Hillary Clinton, sacrificou o re-
veillon para comparecer à posse de Dilma, e 
Barack Obama anunciou viagem ao país [ele 
chega a Brasília dia 19 ], em rara menção a as-
suntos externos feita por um presidente no 
tradicional discurso ao Congresso e Supre-
ma Corte sobre "o estado da União". 

"O governo Obama estava ansioso para se 
aproximar do novo governo brasileiro, e vi-
ce-versa", avalia Michael Shifter, presidente do 
Interamerican Dialogue. "É um esforço para 
reiniciar a relação, depois de um periodo difí-
cil no último ano do governo Lula", afirma 
Mauricio Cárdenas, diretor da Latin American 
Initiative, no Brookings Institution. 

Poucos em Washington acham, porém, que 
os problemas foram superados. Dilma fez de-
clarações contra abusos aos direitos humanos 



no Irã, mas até agora não se pronunciou sobre 
o programa nuclear do país, tema central de 
discordia com os EUA. Também não se sabe ao 
certo como será resolvido o impasse a respeito 
da readmissão de Honduras à Organização 
dos Estados Americanos (OEA). 

"Não dá para apagar a historia apenas com 
uma entrevista", afirma Julia Sweig, pesquisa-
dora sênior e diretora de estudos latino-ame-
ricanos no Council on Foreign Relations. 

Para uma fonte do Palácio do Planalto, a 
visita de Obama ao Brasil ajudará a quebrar 
o gelo e, se for bem-sucedida, poderá contri-
buir para que se estabeleça uma proximida-
de diferenciada entre ele e Dilma. "A relação 
pessoal entre os presidentes Lula e [George 
W.] Bush constituiu base importante para o 
bom relacionamento entre Brasil e EUA nos 
últimos anos", concorda Roger Noriega, que 
foi o secretário responsável pelas relações 
com a América Latina no Departamento de 
Estado no governo Bush e hoje é pesquisa-
dor do American Enterprise Institute. 

A realidade, porém, é que as relações en-
tre Brasil e EUA começaram a se deteriorar 
ainda no governo Bush, em parte devido à 
política americana no Oriente Médio e ao 
fracasso das negociações da Área de Livre 
Comercio das Américas (Alca). "Lula e Bush 
tinham muita química entre si, mas a agen-
da foi vazia naquele período", afirma Julia 
Sweig, do Council on Foreign Relations. 

A relativa falta de empatia de Obama com a 
América Latina surpreende, porque o começo 
de seu governo foi promissor. Em abril de 
2009, com três meses no cargo, o presidente 
americano arrancou aplausos numa reunião 
de cúpula das Américas em Trinidad e Tobago 
ao defender "um novo começo" nas relações 
entre os EUA e Cuba. Ele conversou com o pre-
sidente da Venezuela, Hugo Chávez, um dos 
maiores adversários dos interesses america-
nos na região, e prometeu mudanças nas rela-
ções com a América Latina. "A política dos 
EUA não deve ser de interferência nos outros 
países, o que também significa que os EUA 
não podem ser acusados de todos os proble-
mas que acontecem na região", disse. 

Três semanas antes, em uma reunião do 
G-20 em Londres, Obama foi mostrado pelas 
cameras de televisão fazendo festa para Lula. 
"Esse é o cara", disse o presidente americano. 
"O político mais popular do planeta." 

"Obama criou expectativas muito altas", 
afirma Shifter, do Interamerican Dialogue. 
"Talvez Lula tenha achado que a política 
para Cuba fosse mudar rapidamente, o que 
não aconteceu." 

A relação começou a azedar cedo, em fins de 
julho de 2009, quando da destituição do presi-
dente de Honduras, Manuel Zelaya, empresá-



rio que dera uma forte guinada à esquerda. 
"Obama assegurou a Lula que iria trazer Ze-

laya de volta ao poder", afirma Mark Weisbrot, 
codiretor do Center for Economic and Policy 
Research. No fim, os Estados Unidos reconhe-
ceram o governo escolhido nas eleições con-
vocadas pelos militares. "Governos da região, 
incluindo o Brasil, viram uma ameaça que re-
monta aos dias em que golpes militares tira-
vam governos de esquerda do poder." 

As coisas pioraram um pouco mais com 
o anúncio de que os EUA planejavam insta-
lar novas bases militares na Colômbia. "A 
expansão das bases militares na Colômbia 
é algo que nem a administração Bush ten-
tou fazer", diz Weisbrot. 

Chegou-se ao fundo do poço quando o 
Brasil votou contra sanções ao Irã no Con-
selho de Segurança da ONU, no ano passa-
do. Antes, o Brasil havia costurado com a 
Turquia um acordo para um terceiro país 
enriquecer urânio para o Irã, mas os ameri-
canos bombardearam a ideia. 

Não há nada, no curto prazo, sendo discu-
tido nas Nações Unidas sobre o problema 
central do programa nuclear iraniano, ape-
nas direitos humanos, e em dezembro o Bra-
sil deixará seu assento rotativo no Conselho 
de Segurança da ONU, reduzindo as chances 
de o país se envolver naquele tema espinho-
so no curto prazo. Mas essa é uma ferida ain-
da aberta no governo Dilma. "É um assunto 
que vai voltar à tona em algum momento, 
porque é uma alta prioridade para os EUA", 
prevê Shifter." Será importante observar co-
mo os dois países vão lidar com isso." 

De forma semelhante, ainda está pendente 
a reintegração de Honduras à OEA, à qual o 
Brasil se opõe. "Esse é um tema que, mesmo no 
governo Dilma, coloca os dois países em lados 
diferentes", afirma Weisbrot. "Os EUA querem 
a readmissão de Honduras, mas o Brasil se 
opõe porque quer algumas garantias, incluin-
do proteção aos direitos humanos." 

De todo modo, EUA e Brasil conseguiram 
tocar uma agenda relevante em 2010. Os dois 
países chegaram a um acordo, por exemplo, 
na disputa sobre os subsídios americanos à 
produção de algodão, que se arrastava havia 
dez anos. Os Estados Unidos foram funda-
mentais para garantir o aumento das cotas do 
Brasil no Fundo Monetário Internacional 
(FMI), usando o poder de veto para pressionar 
europeus, que se opunham à reforma. Tam-
bém em 2010 foi assinado um acordo militar, 
algo que não existia desde 1977, quando o 
tratado em vigor foi denunciado pelo então 
presidente Ernesto Geisel. 

"O Brasil é o melhor afiado que os Estados 
Unidos podem ter", observa Mauricio Cárde-
nas, do Brookings Institution. "As relações 

[americanas] com a China e a Rússia serão 
sempre tensas." O Brasil, afirma, é um país 
democrático, ocidental, com economia de 
mercado e muito respeitado internacional-
mente. "Se o Brasil tem uma opinião sobre o 
tema China, isso pesa muito mais do que a 
posição dos Estados Unidos, pela simples ra-
zão de que o Brasil tem credibilidade." 

O forte crescimento da China é um fato 
novo que aproxima Brasil e Estados Unidos. 
Nos últimos anos, os chineses aumentaram 
sua presença na América Latina, com em-
préstimos para governos da região e investi-
mentos no setor de produtos básicos, como 
minério. Hoje, o país asiático é o maior par-
ceiro do Brasil, com uma corrente de comér-
cio de US$ 56 bilhões. É um motivo de preo-
cupação para os americanos, que veem di-
luir sua influência na região, mas a China 
começa a ser considerada de forma crítica 
também pelo governo de Dilma. 

"A ascensão da China é motivo para o Bra-
sil ter uma relação mais fluida com os Esta-
dos Unidos", afirma o professor Matías 
Spektor, da Fundação Getúlio Vargas, no 
Rio. Segundo ele, o Brasil reproduz com a 
China padrões típicos de país em desenvol-
vivimento versus país industralizado, ex-
portando produtos básicos e importando 
bens industrializados. "Não seria adequado 
a gente ter um canal privilegiado com 
Washington?" pergunta. "Hoje não temos 
esse canal, em parte porque não precisáva-
mos dele. Mas será que, com o novo Brasil e 
a nova China, não vamos precisar?" 

Não se espere, porém, muita coisa concreta 
da visita de Obama. Recentemente, o presiden-
te americano deu apoio à índia em sua preten-
são de ter um assento permanente no Conse-
lho de Segurança da ONU, mas é improvável 
que faça o mesmo com o Brasil, com o tema do 
Irã ainda não completamente esquecido. Com 
sua economia ainda patinando, há pouca re-
ceptividade nos Estados Unidos para medidas 
de liberalização comercial como a Rodada 

Doha. Há alguma chance de o Congresso ame-
ricano derrubar no fim do ano a barreira ao 
etanol brasileiro, mas ainda é muito cedo para 
Obama se comprometer com o tema. 

Para preencher o vácuo, escalões técnicos 
dos dois países correm contra o tempo. Pro-
curam colocar no papel medidas capazes de 
mostrar que o encontro teve conseqüências 
palpáveis —por exemplo, um mecanismo 
permanente para resolver controvérsias co-
merciais e de investimentos. 

"Não é preciso avançar com Doha para me-
lhorar as relações comerciais entre os dois 
países", afirma Noriega, do American Enter-
prise Institute. "Muitas empresas americanas 
veem o Brasil como um território proibido, 
porque a economia é um pouco fechada." 

Julia Sweig, do Council on Foreign Rela-
tions, pondera que essa não será uma visita 
com resultados concretos. "Será uma via-
gem simbólica." 

Com um pronunciamento em Brasília (dia 
19) e passagem por uma favela no Rio (dia 20), 
o presidente americano deve protagonizar 
um verdadeiro show midiático. "No mundo 
todo, a popularidade de Obama é maior do 
que a dos Estados Unidos e, nesse ponto, o 
Brasil não é diferente", afirma Clifford Young, 
diretor-executivo do Ipsos Public Affairs. Oba-
ma provavelmente vai reconhecer o Brasil co-
mo um importante ator mundial e prometerá 
cooperação para o país superar gargalos do 
desenvolvimento econômico e social. 

Para o americano médio, porém, a via-
gem deve passar em branco. A opinião pú-
blica não se interessa muito por assuntos 
internacionais, exceto quando há guerras 
envolvendo os EUA. Os políticos também 
dão pouca importância ao tema. 

Na semana passada, o responsável pela 
América Latina no Departamento de Esta-
do, Arturo Valenzuela, depôs na Câmara de 
Deputados. Não há nada mais relevante em 
sua agenda de trabalho, até porque é a pri-
meira vez que Obama vai à América Latina, 
exceto por duas visitas ao México, país que é 
quase um assunto interno para os EUA, e a 
reunião de Trinidad e Tobago. 

Durante o depoimento de Valenzuela, 
deputados da Flórida, onde há uma grande 
comunidade de cubanos, perguntaram 
muito sobre as relações com o regime de 
Raúl Castro. Alguns queriam saber da Ve-
nezuela. Uma deputada de Ohio o questio-
nou sobre o emperrado acordo de livre-co-
mércio com a Colômbia, porque, segundo 
ela, quatro grandes empresas de sua base 
eleitoral têm interesse no assunto. 

"O Congresso é muito paroquial, mas o gover-
no Obama entende a importância da America 
Latina", diz Shifter, do Interamerican Dialogue. 



m novembro do ano passado, quan-
do o então presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva apresentou a presiden-
te eleita Dilma Rousseff a Barack 

Obama, numa recepção de líderes do G-20 
em Seul, o ocupante da Casa Branca comen-
tou, bem-humorado: "Finalmente, alguém 
da delegação brasileira não tem barba". 

Na mesma noite, em outro local da capi-
tal sul-coreana, o ambiente era de alta ten-
são num jantar de ministros de finanças. O 
secretário americano do Tesouro, Tim Gei-
thner, ouvia de cara amarrada a avalanche 
de críticas do brasileiro Guido Mantega e de 
outros ministros contra a frouxa política 
monetária dos Estados Unidos, acusada de 
derrubar o valor do dólar e jogar o custo do 
ajuste da economia americana sobre os par-
ceiros. "Não vamos nos esquecer dessas crí-
ticas", reagiu Geithner em tom imperial. 

Desde que Dilma assumiu o poder, os EUA 
já enviaram Geithner a Brasília para discutir 
política cambial, e agora vai o próprio Oba-
ma. Para influentes interlocutores dos EUA, 
a percepção americana é de que Dilma ainda 
não definiu o continuismo ou uma nova li-
nha na política externa, e Washington quer 
aproveitar o momento em que "o pau ainda 
não está torto" para criar um novo clima de 
confiança na relação bilateral. No entender 
desses interlocutores, os EUA acham que o 
novo governo está mais disposto a buscar 
sintonia de posições na cena internacional. 
Se isso é verdade ou não, provavelmente 
nem o novo governo sabe ainda. 

O primeiro teste pode ser justamente sobre 
o Irã, que causou o estremecimento diplomá-
tico no fim do governo Lula. Todos na comu-
nidade internacional querem saber qual será 
o voto do Brasil sobre uma resolução apresen-
tada pelos EUA no Conselho de Direitos Hu-
manos, para criação de um relator especial 
para o Irã, instrumento forte de monitora-
mento do regime de Ahmadinejad. 

Washington sabe que, para o Brasil votar 
a favor, tem que haver uma pré-negociação 
bilateral. E quem ouve representantes dos 
dois lados agora só escuta menções a "dinâ-
mica positiva" e "vontade de dialogar", de 
forma que o Brasil estaria inclinado a votar 
favoravelmente pela proposta americana. 

No G-20, que se torna o diretório econô-



mico do planeta, o Brasil tinha sido visto 
em Seul por parceiros como muito condes-
cente com os chineses e mais incisivo em 
relação aos americanos. Mas agora certas 
nuances começam a aparecer. 

Na reunião de ministros de finanças, em Pa-
ris, o Brasil não apoiou os EUA, mas não se ali-
nhou automaticamente à China, como tam-
pouco ficou claramente contra a insistência 
de Pequim em recusar taxa de câmbio como 
indicador de desequilíbrio na economia. 

Guido Mantega expressou divergência 
com os EUA, notando que o problema per-
siste "porque os países avançados não con-
seguiram se recuperar da crise. E a melhor 
medida é um estimulo eficaz dos Estados 
Unidos e da União Europeia, que ajudaria a 
reduzir o desequilíbrio mundial". 

Mas ele cobrou também da China que 
deixe sua moeda se valorizar. "Não há um 
único responsável, mas um conjunto de res-
ponsáveis pela situação atual do desalinha-
mento das moedas", afirmou. 

Os americanos não creem em aliança só-
lida, fechada, do Brasil com a China, e sim 
em uma aliança de conveniência de grandes 
emergentes com interesses específicos mui-
to diferentes. E Washington quer ampliar a 
cooperação triangular com o Brasil e tercei-
ros países — por exemplo, na África — onde 
a presença chinesa é crescente. 

Na área comercial multilateral, o diálogo 
entre Brasil e EUA é permanente, ainda mais 
na nova tentativa de concluir a Rodada Doha. 
O Brasil não é um "deal maker" na negociação 
global, mas os americanos sabem que o país é 
um "deal breaker" — não é suficiente, mas é 
necessário, para fechar um acordo. Em todo 
caso, mesmo se o Brasil atender a todas as de-
mandas americanas de abertura de mercado 
para seus produtos, Doha ainda continuará 
dependendo de um compromisso entre os 
EUA e a China. 

Um novo impulso na relação entre Brasília 
e Washington será facilitado pelo conheci-
mento do ministro das Relações Exteriores, 
Antônio Patriota, e pela postura positiva ob-
servada também do lado do assessor interna-
cional de Dilma, Marco Aurélio Garcia. 

Persiste, porém, a duvida sobre até que ponto 
os EUA estão realmente dispostos a admitir o 
Brasil colocando o pé no círculo central de po-
der na ordem mundial. Um dos "barbudos" do 
governo Lula, o ex-ministro das Relações Exte-
riores, Celso Amorim, que teve vários choques 
com os EUA costumava contar uma conversa 
com alta autoridade americana. Depois de argu-
mentar que um verdadeiro parceiro devia dizer 
"não" em certas situações, ele ouviu do america-
no o seguinte: "Pode ser, mas o que gostamos 
mesmo é dos amigos que dizem "sim". 



Lotado na embaixada em Washington en-
tre 1973 e 1975, pude sentir de perto as então 
fortes contradições de interesses entre Brasil 
e Estados Unidos. Viria depois a vivenciar 
muitas delas, de forma mais intensa, como 
assessor na área econômica do secretário-ge-
ral e depois chanceler Saraiva Guerreiro, en-
tre 1976 e 1984. Comércio bilateral, rodadas 
comerciais multilaterais, dívida externa, diá-
logo Norte-Sul, energia nuclear, política eco-
nômica: em muitos temas víamos os Estados 
Unidos como o grande adversário, o grande 
oponente, o principal obstáculo a nossos de-
sígnios de desenvolvimento. Vinte anos mais 
tarde, em abril de 2004, após longo périplo 
por outras plagas, encontrei-me embaixador 
em Washington. Ao longo de minha gestão, 
até janeiro de 2007, fui testemunha de notá-
veis mudanças. O relacionamento bilateral, 
outrora tão acentuadamente assimétrico e 
por vezes mesmo antagônico, passava por 
acelerado processo de transformação. Ques-
tão antes de vida ou morte, a dívida externa 
havia pura e simplesmente sido por nós tira-
da do mapa. A vulnerabilidade externa, ma-
nifestada pela última vez em 1999, ao impac-
to da crise asiática, se reduzia. Divergências 
em torno da Alca e Doha já não mais tinham 
impacto sobre o conjunto do relacionamen-
to. Tornava-se frondosa a tessitura das rela-
ções, com a criação de numerosos mecanis-
mos de diálogo e cooperação. Uma visão recí-
proca, calcada em maior objetividade e prag-
matismo, viabilizava inédito sentido de par-
ceria e convergência de interesses. Etanol, 
energia, igualdade racial, apoio à África pro-
piciavam oportunidades de somar esforços 
em temas de interesse comum, e também em 
favor de terceiros. 

O que se vem dando é uma verdadeira mu-
dança na natureza mesma do relacionamen-
to Brasil-Estados Unidos. Claro está ser ele 
ainda marcado por acentuada assimetria 
quantitativa: o PIB americano, de mais de US$ 
14 trilhões, é cerca de sete vezes o nosso. Mas 
era mais do que dez vezes maior até poucos 
anos atrás, e a brecha tende a diminuir com o 
Brasil crescendo mais rapidamente do que os 
Estados Unidos. Algo novo sobressai: está em 
curso drástica mudança na dinâmica desse 
relacionamento. Marca-o hoje um novo sen-
tido de mutualidade, entrelaçamento e inter-

dependência. Torna-se o Brasil investidor de 
considerável monta nos Estados Unidos. As 
multinacionais americanas aqui faturam al-
to. Geram, assim, substanciosas remessas de 
lucros a suas matrizes. Parte expressiva de 
nossas reservas de US$ 300 bilhões financia o 
Tesouro americano. E o relacionamento bila-
teral é impactado pelas profundas mudanças 
na inserção externa do Brasil. Pois passamos 
de fator de crise e instabilidade à condição de 
atores influentes na busca de soluções para 
desafios globais de variada ordem. Na econo-
mia, no comércio, nas finanças, no ambiente, 
no clima, em questões de paz e segurança. 

Feita essa constatação, passo a algumas refle-
xões, à guisa de contribuição para que essa saudá-
vel evolução—que é, a rigor, também do interesse 
dos Estados Unidos—se consolide e amplie. 

Do lado brasileiro, convém deixarmos pa-
ra trás a visão dos Estados Unidos como ad-
versários, e passarmos a tê-los, em variadas si-
tuações em que isso se afigura válido, como 
companheiros de jornada rumo a níveis mais 
elevados de desenvolvimento interno e de 
projeção externa. Não cometamos o equívo-
co de achar que conquistaremos posições de-
cisorias na reconfiguração do sistema inter-
nacional contra os Estados Unidos, ou à sua 
revelia. Não cabe supormos que afastamento 
ou contraposição gratuita sirvam a nossas 
conveniências de longo prazo. Regozije-
mo-nos com a diluição do poder no plano in-
ternacional e o surgimento de novos poderes 
e polos — mas não cometamos o erro de su-
bestimar a capacidade de inovação da econo-
mia, e de renovação da sociedade americana. 
Alegremo-nos, por breve momento, com o fa-
to inédito de estarmos bem quando os Esta-
dos Unidos enfrentam ainda prolongada cri-
se — mas não celebremos as dificuldades por 
eles vividas, que acarretam prejuízos tam-

bém a nossos interesses. Sigamos a promover 
a integração regional, mas não tenhamos ilu-
sões quanto a que nossos vizinhos se dispo-
nham a fazer opção preferencial pelo Brasil 
em detrimento dos Estados Unidos. Nem ve-
jamos a integração sul-americana, ou novas 
parcerias com outros emergentes, como al-
ternativas a mais intenso intercâmbio com os 
Estados Unidos, ainda por longo tempo a 
maior economia, o maior mercado e a princi-
pal fonte de inovação no mundo. 

Quanto aos Estados Unidos, cabe esperar 
que sejam capazes de avançar no reconheci-
mento das especificidades que conferem ao 
Brasil singular "soft power" no plano interna-
cional. Foi graças a isso que ajudamos a fazer 
de nosso entorno região privilegiadamente 
pacífica e distante dos eixos de tensão geopolí-
tica que tanto atormentam outros continen-
tes. Não deve Washington entreter a ilusão de 
ver o Brasil como "aliado", disposto a ali-
nhar-se prestimosamente com suas posturas. 
Não faz sentido suponham os Estados Unidos 
que o Brasil deva "corresponder" a preferên-
cias ou expectativas suas. As convergências, 
que só tendem a aumentar com as mudanças 
no relacionamento bilateral e as novas realida-
des internacionais, serão tanto mais legítimas 
e frutíferas quanto verdadeiramente expressi-
vas dos melhores interesses de cada lado. Tam-
pouco faz sentido certa tendência, neste mo-
mento visível em Washington, de "punir" o 
Brasil pela atitude que teve o governo anterior 
no caso iraniano, negando endosso a nossa 
postulação, hoje mais justificada do que nun-
ca, por assento permanente no Conselho de 
Segurança da ONU. No plano regional, é im-
portante que os Estados Unidos não vejam a 
aglutinação econômica e política da América 
do Sul (e, em alguns casos, da América Latina) 
como hostis a seus desideratos. 

A visita do presidente Obama pode abrir 
nova e promissora etapa no relacionamento 
bilateral. As bases para isso foram dadas por 
avanços significativos, mas ainda incremen-
tais. A hora é chegada para a consagração de 
uma nova parceria, lastreada em projeção de 
sentido verdadeiramente estratégico do po-
tencial de benefícios que as relações bilate-
rais cada vez mais tendem a acarretar, para os 
dois povos e para o resto do mundo. 

Text Box
Fonte: Eu & fim de semana, São Paulo, ano 11, n. 539, p. 4-9, 25, 26 e 27 fev. 2010.




