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TrrcaLattna a
Améiica
Próxima lugoslâvia?
',

JOSINOMORAES

astanteprovável,a começar
pela Colômbia. O mundo
muda, como senÌpre.OsEstados nacionais não são mais soberanos, felizmente, eomo precisou SusanSontag,brilhante escritora amerieana,num artigo reeente. Hoje, o mundo civilizado não
permitirá o crescimentode excrescências como o nazi-fascismoou
ameaçassimilares ao bem-estar
universal como o próspero comércio de drogas.Nunca mais haverá
outro Hitler ou uma nova Sérvia

militares - traduzindo a palavra
democracia para nossatriste realidade latinq-amerieana.Que viva
Hugo Chavezna Venezuela!
As Farc colombianas,ELN,
etc.,são uma das últimas mazelas
do mundo.OMuro deBerlim ruiu;
só restaram Cuba, Fidel e seu fiel
admirador ChicoBuarque.Por que
cargasd'águaseríamosos últimos
a percebê-lo?Na verdade,asFarc
apesarde afïrmaçõesrecentesem
contrário de seu comandante Reyes nâo lutam pelo poder político
mas sim se tornaram piratas modernos em buscado pão.Que pena

queMarxnãotenhapoa pazmundial.
ameaçando
A América Latina (AL)
dido viver essedrama
Drogas:a
hoje,eomexce;áodo ChiI a t i n o - a m er i o c a n o .
Colômbia Suasidéias foram as
le comseuvigorosocrescimentoeconômicode longo
maisdestrutivasdahisproduze
prazopós-Pinochet,
é um
tória humana,vide Sta. o Brasil
dosmaisgravesproblemas
lin, Maoe essacositalapara a possibilidadede
distribui, tino-americanachamacontinuidadede um futu- alémdo Méxicoda Fidel. Foram miro brilhanteparaospaíses.
lhõesde vítimas.Hoje,
'há estudosfundamenqueconseguiram
eliminar
a pobreza e a miséria. Ela é a fonte principal de fornecimento de
drogaspara os paísesdo Primeiro
Mundo.A Colômbiaproduz e o Brasil distribui, além do México e outros paíseslatino-amerieanos.
Neste século,um milenar produto indígena - a cocaína - passou
a ser a mais apreciada das drogas
e principal produto da pauta de exportação de alguns países latinoamericanos,em primeiro lugar,com
louvores, a Colômbia. Todas as lutas formais para eliminar-se o seu
tráfico tem sido inúteis,o problema
continua agravando-se.Por quê?
Nâb dibponho de elementos sólidos de pesquisada história econômica latino-americana,no entanto, meus estudos até aqui me
conduzemà hipótese de que o subcapitalismo brasileiro é um fenômeno eontinental, isto é, latinoamericano.Tbata-sede um processo econômico perverso que produz excluídos como um torno-revólver produz parafusos. Esse é q
aspecto fundamental. Ele destrói
a higidez do aparelho de Estado e
com ela a possibilidadede futuro.
No casoda Colômbia esseprocesso foi agravadopela visão de curto prazo de seus governantes que
fizeram um aeordo tácito coln os
narcotraficantesna sua ânsia de
fazer dólares a qualquer custo.E
.agora,hein? Pobres mentes.
Será que o sol do trópico afeta a saúde mental? Curiosamente,
se não me falha a memória, a Colômbia e o Uruguai sáo os países

tados sobre as carnificinas resultantes dessesproeessoshistórieos.
O nossocasoé mais curioso,Pois
temos o Lula, nome originário de,
um fruto do mar. trabalhador ma-,
nual, que conseguiuperder o minguinho num torno! IncrÍvel, para
nós que trabalhamoseom máquinas comotupias e circulares,além
do torno. Coisas do ABC. Talvez
seja por issoque a Forcl queira mudar-separa a Bahia de São Salva-,
dor e para a ilustre companhiada i
novíssimopainho dos pobres,cla- i
ro, pois o pai dos pobres foi Getú-:
lio que instituiu a CLI e a Justiça :
do Tfabalho. Evoluçõestropicais,
diria o CaetanoVelosocom sua sabedoria à base de dendê.
O Estado de Direito colombiano está praticamente destruído e
constitui-se numa grave ameaçâ
para o mundo civilizado. O Estado de Direito brasileiro estáparcialmente destruído pelas corpo- '
rações oficiais que surgiram a
partir de 1930pelas mãos de um
promotor público gaúcho - Getúlio Vargas - devidamente asses-,
sorado pela funesta figura iurídica do Chico Camposou Chico
"Ciência". Essascorporaçõesfo- i
ram minando, piano piano, a saú- ì
de do Estado,e com issoa de toda ;
economia produtiva privada. I
Numa visão de longuíssimo pra- :
zo primeiro seria a Colômbia e ;
logo seríamosnós, refinadores e i
distribuidores?
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