A Casa Branca “Presidente Barack Obama”
Barack Obama é o 44° presidente dos Estados Unidos. Sua história é a
história dos americanos – valores vindos do coração (familiares), teve uma
educação de classe média em uma família forte (tradicional), trabalho árduo e
educação como meio de progredir e a convicção de que uma vida tão
abençoada deveria ser vivida a serviço dos outros.
Com um pai vindo do Kenya e sua mãe do Kansas, o Presidente Obama
nasceu em 4 de agosto de 1961 no Havaí. Ele cresceu com a ajuda do seu avô,
que serviu no exército de Patton, e sua avó, que no trabalho ascendeu de
secretária, para a gerência média do banco.
Durante sua vida acadêmica, viveu com a ajuda de bolsas de estudo e
empréstimos estudantis, (então) o Presidente Obama mudou-se para Chicago,
onde trabalhou com um grupo de igrejas que ajudava a reconstruir
comunidades devastadas pelo fechamento de usinas siderúrgicas locais.
Ele passou a frequentar a faculdade de direito, onde se tornou o primeiro
presidente afro-americano de Harvard. Depois da graduação, ele retornou a
Chicago para ajudar e conduzir uma unidade de registro de eleitores, lecionar
direito constitucional na Universidade de Chicago, então para retornar a
atividade em sua comunidade.
Os anos de serviços públicos do presidente Obama são baseados em
torno de sua crença inabalável na capacidade de unir as pessoas em torno de
uma política e de propósitos. No senado estadual de Illinois, ele passou pela
maior reforma em 25 anos, reduziu os impostos para as famílias de
trabalhadores e expandiu os cuidados de saúde para as crianças e seus pais.
Como um senador dos Estados Unidos, ele alcançou em sua jornada uma
reforma de lobby inovadora, repreendeu as armas mais perigosas do mundo,
trouxe também transparência ao governo, colocando os gastos federais online.
Ele foi eleito como o 44° presidente dos Estados Unidos em 4 de
novembro de 2008, e empossado em 20 de janeiro de 2009. Depois de ser
reeleito em 2012, o Presidente Obama está atualmente cumprindo seu último
mandato, com término em janeiro de 2017. O Presidente Obama e sua esposa,
Michelle, são pais orgulhosos de duas meninas, Malia e Sasha.
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