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Cory Booker finalmente assume
prefeitura de Newark
E

m cerimônia no dia 1º de julho, no
teatro Pudential Hall do complexo
New Jersey Performing Arts Center,
Cory Booker assumiu a prefeitura

da cidade de Newark, NJ. Também
assumiram o cargo, cinco vereadores
regionais e quatro vereadores gerais. 

Newark é a maior cidade do estado de
New Jersey. O segundo mais rico estado do
país e, também, o segundo mais violento,
com 30% da população vivendo abaixo da
linha da pobreza.  Mas o clima de otimismo
tomou conta dos cidadãos que
compareceram à solenidade de posse de
Booker. A cidade é marcada pelo reinado do
ex-prefeito Sharpe James, que permaneceu
no cargo por 20 anos. Sua ausência foi
sentida, uma funcionária pública presente
comentou, “O ego de James é maior que
esse lugar”.

Cory Booker venceu as eleições do dia
(9) de maio, nos cinco bairros da cidade
(norte, sul, leste, centro e oeste). Ele já havia
sido eleito vereador em 1998, abandonando
o cargo apenas para participar da
campanha de 2002, concorrendo como
prefeito  Sharpe James. Booker perdeu a
corrida eleitoral por 3.500 votos. A campanha
eleitoral rendeu um documentário dirigido
pelo cineasta Marshal Curry. “Street Fight”
é cru e realista, relata a briga de ideais e
valores entre os dois canditados, e que
acabou concorrendo ao Oscar de melhor
documentário em 2006. 

Entretanto, a derrota não afetou a
perseverança de Booker. Em entrevista ao
jornal Extra, o prefeito afirmou que o resultado
das eleições passadas lhe deram mais
forças para continuar na corrida por uma
cidade melhor. Durante os quatro anos de
preparação para as eleições deste ano,
Booker disse ter tido tempo para conhecer
melhor a cidade e seu eleitorado. 

Neste tempo, Booker construiu laços não
apenas com os residentes, mas também
com o empresariado dentro e fora de
Newark. Segundo os relatórios entregues ao
Tribunal Eleitoral, na semana das eleições
em maio, Booker teve disponível uma receita
de US$ 6.5 milhões para utilizar em sua
campanha. Se comparado com seu mais
forte oponente, o senador do estado, Ronald

Rice – que declarou US$177 mil –, é fácil
entender como a cidade se tornou a casa de
Booker, com bandeiras, cartazes e outdoors
estampando o nome do político em todos os
lugares. 

PPeerrffiill  ddee  CCoorryy  BBooookkeerr

Cory A. Booker, 37, é natural de
Washington D.C., e cresceu em Harrington
Park, no subúrbio nordeste de New Jersey.
Ele é atualmente sócio na firma de advocacia
Booker, Rabinowitz Law. Booker também é
fundador da instituição de caridade Newark
Now, que tem como objetivo equipar e
fortalecer os residentes da cidade a fim de
deixá-los aptos a transformar seus bairros. 

Formado em Direito pela Yale Law School,
uma das mais prestigiadas universidades do
EUA, Booker também fez ciências políticas
e sociologia na Stanford University, e estudou
história moderna na Universidade de Oxford,
na Inglaterra. 

Após servir como advogado para o the
Urban Justice Center e como Coordernador
do Programa Newark Youth Project, até 1998,
quando participou das eleições para
vereador, representando a área central da
cidade. 

DDiissccuurrssoo::  ffaammíílliiaa  ee  iiddeeaalliissmmoo

Durante seu discurso, Booker, se mostrou
um político apaixonado. Repetiu algumas
palavras do Hino norte-americano e garantiu
que sua administração dará um novo
significado à frase “Land of the freedom,
under God, undivided” (Terra da liberdade,
sob Deus, unida). 

Booker contou a história de sua família.
Sua família se estabeleceu na cidade em
1950. Ele contou que seus avós saíram dos
campos de colheita do sul do país, para
trabalhar em fábricas do nordeste. Em
seguida, começaram a investir no mercado
imobiliário e participar da vida política das
cidades da costa leste. A mãe de Cory,
Caroline Booker e a avó estiveram presentes
no palco. Ao apontá-las, Booker afirmou que
foi criado por ativistas dos direitos humanos,
e ensinado a “participar da luta contínua da
qual todos se benefeciam”. 

Cary Booker, irmão do prefeito, também
esteve presente. Ele é Associate Dean da

Rutgers University em Newark, e Booker o

introduziu como responsável pelo programa

de acesso à minorias e apoio aos

desprivilegiados, dentro da universidade. 

Em sua história de vida, o prefeito explicou

como veio morar em Newark, ponto

culminante da cerimônia. Emocionado,

apresentou a residente Virginia Jones, que

perdera um filho em 1980, vítima de uma

troca de tiros entre grupos do tráfico de

drogas da cidade ao redor do projeto Brick

Towers. 

Booker havia acabado de se formar na

faculdade de Direito, Yale Law School, e

resolveu desenvolver um trabalho de ajuda

à comunidades, com a finalidade de resolver

problemas de moradia. Foi quando Booker

conheceu Jones. Ele contou que passou

tardes conversando com a moradora e que

foi uma “mestra”. 

Quando Booker questionou por que Jones

vivia naquele bairro perigoso mesmo depois

da morte de seu filho, ela respondeu “Sou a

força de segurança desta pátria. Newark

depende do meu trabalho para melhorar”. 

Depois deste encontro em 1998, Booker

decidiu ir viver no projeto Brick Towes. Ele

contou os avanços que a população da área

consegiu realizar. Entre eles, a prisão de um

chefe de quadrilha de drogas; o apoio para

a escola pública da área;  a construção de

um centro de saúde no próprio edifícil e a

criação de centros de empregos. 

Booker explicou que acredita na cidade

de Newark e que não desiste deste projeto.

Disse que apesar de toda a violência que

já presenciou – problema que afirma ser o

mais grave da cidade atualmente –, quer

fazer parte desta comunidade rica e lutar por

uma cidade melhor. 

O prefeito Cory Booker durante o juramento na cerimônia de posse da prefeitura de Newark, NJ
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