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Uma regra geral da política mo-
derna é a de que as pessoas que
mais falam sobre as futuras gera-
ções—declarandosolenementeque
o fardodenossasdívidaspesaráso-
bre nossos filhos— são, na prática,
aquelas que mais se dispõem a sa-
crificar o futuro em trocadeganhos
políticos em curto prazo. O princí-
pio pode ser visto em ação na pro-
posta orçamentária dos republica-
nosdaCâmaradosDeputados, que
começacomadvertências sombrias
sobreosmalefíciosdosdeficit e logo
apelapor cortesde impostosqueos
tornariam aindamaiores.
e também pode ser visto nas

ações de Chris Christie, o governa-
dor de Nova Jersey. a grande deci-
são de Christie foi tomada unilate-
ralmente em2010: o cancelamento
das obras de um túnel ferroviário
conectando Nova Jersey a Nova
York.ao fazê-lo,Christiealegouque
estavaexercendoa responsabilida-

de fiscal, enquanto seuscríticosdis-
seramqueocancelamento eraape-
nas desculpa para usar os fundos
assim liberados de outra maneira.
agora,oServiçodeContasgover-

namentais, organização de audito-
ria do governo federal americano,
divulgou seu relatório sobre a con-
trovérsia e confirma o que os críti-
cos do governador alegavam.
Boa parte da cobertura de im-

prensa sobre o relatório tempor fo-
co as provas de que Christie fez de-
clarações falsas sobre o financia-
mento eos custosdo túnel.Ogover-
nador afirmou que os custos proje-
tados estavamsubindoacentuada-
mente; o relatório informa que isso

não era verdade. ele também ale-
gou que seu estado teria de cobrir
70%docustodeumprojetoquebe-
neficiaria primordialmente os mo-
radores de Nova York; na realida-
de, amaior parte do financiamento
viria ou do governo federal ou da
PortauthorityofNewYorkandNew
Jersey, quearrecada receita junto a
moradores de ambos os estados.
mas, emboraseja importantedo-

cumentar amendacidade deChris-

tie, é ainda mais importante com-
preender a total insensatez de sua
decisão. O novo relatório destaca o
quantooprojetodo túnel eraneces-
sáriopararecuperarumaimportan-
te defasagem. a demanda por ser-
viçosde transporte coletivo está em
altanoseUa, refletindotantoocres-
cimento da população quanto uma
mudança de preferências.

mas a conexão ferroviária entre
Nova Jersey e Nova York é realiza-
da por apenas dois túneis de pista
única construídos um século atrás
—equecostumamfuncionaremple-
nacapacidadeacadahorado rush.
Comoafirmarqueessasituaçãonão
requer investimento novo?

Ogovernadorposa comohomem
disposto a fazer escolhas duras pa-
ra o futuro, mas sacrificou o futuro
em busca de uma vantagem políti-
capessoal. Serviu aospreconceitos
doeleitoradonacional republicano,
ainda que estes contrariem as ne-
cessidades de seu estado; preocu-
pou-se mais com evitar embaraços
de uma promessa irresponsável de
campanha do que com atender a
uma necessidade pública urgente.
Infelizmente, seu comportamen-

to não poderia sermais típico hoje.
Os eUa costumavam ser um país
que pensava grande sobre o futuro.
Hoje, porém,osúnicosgrandespro-
jetos que os políticos parecem dis-
postosaempreender—esemsepre-
ocupar com o custo— são guerras.
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Canibalizandoo futuro
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Os EUA costumavam pensar
grande sobre o futuro; hoje
os únicos grandes projetos
dos políticos são guerras
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Faltando horas para o iní-
ciodacampanhaeleitoralpa-
ra o segundo turno das elei-
ções presidenciais daGuiné-
Bissau,oprimeiro-ministro e
candidato favorito para ven-
cer no dia 29 de abril, Carlos
Gomes, foi atacadoe seques-
trado em sua própria casa.
Dessamaneira, novamen-

te o pequeno país lusófono
foi vítima de sua fragilidade
institucional, em que a cor-
rupção e a luta pelo poder
afetam as Forças Armadas e
desestabilizam o primeiro
“narco-Estado” domundo.
O bloqueio por parte da

oposição ao segundo turno
eleitoral, em que Gomes en-
frentaria Kumba Yala, após
uma suposta fraude no pri-
meiro turno, já tinha feito so-
ar todos os alarmes no país.
Alguns dias atrás, detec-

tou-se também um grande
mal-estar nos altos escalões
militares devido à presença
no país de uma missão do
Exército de Angola.
Emboraogrupogolpistate-

nha assumido o controle da

Tráfico de cocaína,
corrupção e disputas
por poder enfraquecem
opaís, visto como
um“narco-Estado”

Carlos Gomes é atacado em sua própria casa durante golpe de Estado no pequeno país africano lusófono

ExércitosequestrapremiêdaGuiné-Bissau
rádio e da televisão públicas
na noite de anteontem, “ain-
da não se sabe exatamente
quemestánopoder”,comen-
touPeterThompson,chefeda
missão de observadores do

ReinoUnidonaGuiné-Bissau.
“Emumprimeiromomen-

to, ouvimosdisparosquepo-
deriam ser de granadas ou
de bazucas. No entanto, du-
rante o dia, a situação nas
ruas foi de muita calma.”
Guiné-Bissau passou por

vários golpes de Estado nos
últimosanos.Oúltimohavia
ocorrido em 2009, com o as-
sassinatodoentãopresiden-
te Nino Vieira, após a morte
de seu inimigo e responsável
máximo pelo Exército, Tag-
meNaWai, emumatentado.
Atentativamaisrecente de

derrubar o governo havia
ocorridoháapenasquatrome-
ses, terminandocomaprisão
de outro grupomilitar.
Já havia receios sobre a si-

tuação política da Guiné-Bis-
sau. Mas foi o assassinato de
Vieiraqueacaboupormobili-
zaracomunidade internacio-
nal em torno dessa nação.
No mesmo ano, teve lugar

aCúpuladePraia, naqual foi
lançado um plano para a re-
formada segurança, buscan-
do reduzir drasticamente o
Exército. Desde então, o pla-
no vem sendo fomentado pe-
la União Europeia, pelo Bra-
sil,porPortugaleporAngola.

COCAÍNA
O tráfico é visto como um

dos responsáveis pela deses-
tabilização daGuiné-Bissau.
A impunidade decorrente

da fragilidade institucional e
o fato de o litoral guineense

ter mais de 80 ilhas foram os
motivos que levaram os car-
téis a desembarcar especial-
mentenessepaís,umdoscin-
comais pobres domundo.
“É um problema sério”,

afirmaosecretáriodoInterior
dopaís,OctavioAlvez. “Mui-
tas pessoas ligadas ao Exér-
cito e tambémàpolícia estão
envolvidas no tráfico.”
Apesar dos esforços, a ten-

tação de ganhar dinheiro fá-
cil em um país em que o PIB
equivaleamenosdetrêstone-
ladas da droga na Europa é
um risco permanente.
“É preciso evitar que o Es-

tadosejacapturadopelonar-
cotráfico”, afirma Alvez.
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