O sequestro da América

Como as corporações ﬁnanceiras corromperam
os Estados Unidos

Charles H. Ferguson
“Uma bem argumentada e profundamente enraivecida crítica
a todos os envolvidos, O sequestro da América não é apenas
o relato incontestável de como Wall Street explodiu a economia
global. É uma denúncia, um chamado por justiça e um aviso.”
Salon
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“Esse acerto de contas arrasador
da crise ﬁnanceira segue o dinheiro,
liga os pontos, dá os nomes e faz as
perguntas que nossos líderes se recusam
a responder: por que os responsáveis
pela crise escaparam, e o que fazer
para que isso não aconteça de novo?”
Arianna Huﬃngton

Depois do impacto de Trabalho interno, vencedor do Oscar de Melhor
Documentário de 2011, o escritor e diretor Charles Ferguson mergulha
ainda mais fundo nas águas escuras do vale-tudo ﬁnanceiro que levou
os Estados Unidos, e o mundo, à maior crise da sua história desde a
Grande Depressão.
Agora, Ferguson explica como uma elite predadora assumiu o controle
do país, ampliando suas redes de inﬂuência – acadêmica, ﬁnanceira e
política – sobre os governos da nação mais rica e poderosa do planeta,
preparando o caminho para “o sequestro” da América.
Baseado em uma série de documentos judiciais recentemente divulgados, O sequestro da América detalha a extensão dos crimes cometidos
na especulação frenética que causou o crack de 2008.
Defendendo a tese de que, a partir da administração Reagan, nos
anos 1980, os dois maiores partidos políticos americanos se tornaram
reféns da elite mais rica e predadora do país, o autor demonstra como a
administração Clinton desmantelou os controles regulatórios que
protegiam o cidadão médio dos ﬁnancistas gananciosos; como a
equipe de Bush destruiu a base de receita federal, com seus cortes
de impostos grotescamente distorcidos a favor dos ricos; e como o
primeiro governo de Obama permitiu que criminosos ﬁnanceiros continuassem a operar sem controle, mesmo depois das supostas “reformas”
implementadas após o colapso de 2008.
Aﬁado e preciso, Ferguson tem seu maior poder de fogo na força da
pesquisa, da argumentação e do seu conhecimento como economista.
O resultado é esse livro poderoso e muito inquietante.
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