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Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2015 

 

 “O governo Dilma é totalmente refém do mercado” 
 

O ano econômico brasileiro começou recheado de medidas de contenção de investimentos na área social e 

trabalhista, plenamente ao gosto do mercado e dos ministros escolhidos para contentá-lo. Como resposta, 

os sindicatos prometem não aceitar os cortes com a mesma solenidade de outros momentos, o que se 

explica por um cenário de crise econômica que ameaça seriamente a renda e o emprego de suas bases. 

Para discutir tal cenário, o Correio da Cidadania entrevistou a economista Rosa Maria Marques. 

  

“É preciso lembrar o já sabido: é o investimento que permite a manutenção de um crescimento contínuo 

na sociedade capitalista. Ocorre que o investimento está baixo em todo o mundo, com exceção da China. 

E isso não só porque a economia capitalista enfrenta uma crise profunda e longa, mas por conta da 

mundialização e a desregulamentação dos mercados, no qual se destaca o financeiro. Assim, à parte as 

dificuldades que existem no Brasil e que foram aprofundadas com o câmbio valorizado, soma-se esse 

‘traço geral’”, explicou. 

  

No entanto, do momento em que o país se encontra rodeado de outras crises, como da água e da energia, é 

necessário discutir o próprio modelo de desenvolvimento e seu eventual esgotamento. Além disso, Rosa 

Marques, também professora da PUC-SP, destaca a posição de submissão do governo brasileiro ao 

mercado, o que contribui para o agravamento do quadro. “No Brasil, sempre foi importante o papel do 

investimento público. Ocorre que este é limitado pelo poder dos credores da dívida, pela via da realização 

dos superávits primários”, lembrou. 

 

Quanto às medidas específicas sobre os direitos trabalhistas, a economista relativiza algumas delas, umas 

por não terem tanto peso, outras porque, na realidade, já eram alvo de debates técnicos desde outros 

tempos. Apenas lamenta que não se tenha passado pelo crivo do Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo 

de Amparo ao Trabalhador), onde tradicionalmente se tratam tais questões de maneira mais equilibrada. 

  

De toda forma, a entrevista prevê tempos difíceis para os trabalhadores, inclusive para além das medidas 

mais publicizadas. “O que realmente é digno de nota é que um dos argumentos utilizados foi o déficit da 

Previdência, mas nada foi dito sobre a desoneração de 56 setores da economia e sobre a Seguridade Social 

continuar superavitária. O governo Dilma acabou de aprovar a entrada do capital estrangeiro na saúde. Ao 

mesmo tempo, a PEC 358 está tratando os Royalties do Petróleo destinados à saúde não como um 

acréscimo de recursos, mas como sendo contabilizados no interior do valor já praticado. Enfim, não é só 

cortando benefícios ou dificultando o acesso a eles que o governo está pensando em fazer caixa”, 

destacou. 

  

A entrevista completa com Rosa Maria Marques pode ser lida a seguir. 
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Correio da Cidadania: Em primeiro lugar, a estagnação da economia em 2014, as perspectivas de 

um ano ainda mais arrochado em 2015, a crise energética e a crise hídrica são demonstrações de que 

o modelo de “desenvolvimento” que vigorou durante a era do lulismo está no limite ou até se 

esgotou? 

 

Rosa Maria Marques: Desde o início de 2014, dizíamos que o crescimento fundado na expansão do 

mercado interno – via políticas de transferência de renda, crédito para os setores de mais baixa renda, 

valorização do salário mínimo, entre outras políticas – havia se esgotado. E, pior do que se esgotado, nada 

havia sido feito para alterar a situação do câmbio “fora do lugar”, isto é, a valorização do real, e impedir a 

destruição de parte importante da indústria. 

  

As políticas voltadas para a expansão da capacidade de compra dos setores de renda mais baixa, bem 

como o ciclo expansivo das commodities e o desempenho da China, criaram a falsa impressão de que era 

possível manter a economia crescendo, mesmo que a taxas não muito expressivas, a despeito do que 

ocorria no resto do mundo. O ano de 2014 mostrou quão falso isso era. 

  

Evidentemente, não estou dizendo que as políticas de transferência de renda, de valorização do salário 

mínimo e de ampliação da capacidade de compra dos setores de menor renda não deveriam ter sido feitas. 

O que estou dizendo é que a capacidade de essas políticas resultarem na ampliação ou sustentação da 

demanda tem um limite. Na sociedade capitalista, o que permite manter taxas contínuas de crescimento é 

o investimento, algo sabido. 

  

A questão da crise energética e da crise hídrica não está diretamente relacionada ao governo Dilma, a não 

ser por sua clara incompreensão do que se passa em termos de mudança climática e por decisões tomadas 

que aprofundam os problemas nessa área no Brasil. Embora se possa dizer que faltaram investimentos 

públicos, os especialistas em meio ambiente há muito vêm dizendo que o desmatamento da Amazônia – 

Antonio Nobre nos diz que são destruídas 2.000 árvores por minuto na região -, que vem se somar ao que 

foi feito muito antes, tal como a destruição da Mata Atlântica, já alterou o clima no Brasil. 

  

O baixo volume e duração do período de chuva e a ampliação da estação seca são produtos dessa 

mudança. Mas os poderes públicos continuam a desconsiderar esse fato e, inclusive, a incentivar ou 

permitir, por sua ausência regulatória, a ocupação de áreas que deveriam ser preservadas e/ou recuperadas. 

Isso para os negócios de todos os tipos ou mesmo para a ocupação imobiliária. 

 

Correio da Cidadania: Neste contexto, o que diria, especificamente, sobre o investimento público e 

privado no Brasil nos últimos anos? 

 

Rosa Maria Marques: É preciso lembrar o já sabido: é o investimento que permite a manutenção de um 

crescimento contínuo na sociedade capitalista. Ocorre que o investimento está baixo em todo o mundo, 

com exceção da China, e não só aqui. E isso não só porque a economia capitalista enfrenta uma crise 

profunda e longa, mas porque houve, nas últimas décadas, com a mundialização e a desregulamentação 

dos mercados, nos quais se destaca o financeiro, a ampliação de maneira absurda das possibilidades de o 

capital ampliar-se sem ter de se preocupar com investimentos no sentido restrito do termo. 

  

E isso é dado pelo mercado de títulos, ações e derivativos, que perfazem várias vezes o PIB mundial. 

Vários economistas já chamaram atenção para o fato de que, desde o início dos anos 1990, houve um 

descolamento entre o investimento e os lucros, isto é, se antes eles evoluíam juntos, criou-se uma brecha, 

de modo que, cada vez mais, parte dos lucros não é reinvestida, mas, sim, dirigida para o mercado 

financeiro de capital especulativo ou fictício, com rentabilidade extraordinária. 

  

Assim, à parte as dificuldades que existem no Brasil e que foram aprofundadas com o câmbio valorizado, 

soma-se esse “traço geral” que caracteriza o capitalismo contemporâneo, o que empurra ainda mais o nível 

do investimento para baixo. 
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Mas estamos falando de investimento privado. E, no Brasil, sempre foi importante o papel do 

investimento público. Ocorre que este é limitado pelo poder dos credores da dívida, pela via da realização 

dos superávits primários – termo que hoje ficou conhecido por grande parte da população brasileira, tal foi 

a avalanche de comentários e notícias veiculadas na imprensa, televisiva ou não, sobre um pretenso 

descontrole total dos gastos públicos... 

  

Na impossibilidade, real ou política (enquanto escolha de governo), de realização de investimentos 

públicos significativos, e na ausência ou inibição do privado, não há como a economia crescer. 

 

Correio da Cidadania: Como analisa as primeiras medidas econômicas adotadas pelo segundo 

mandato de Dilma Rousseff, entre os momentos finais de 2014 e iniciais de 2015? 

 

Rosa Maria Marques: As medidas tomadas ao final de 2014 e que prosseguem neste início de ano 

apenas mostram que o governo Dilma é totalmente refém do que se convencionou chamar de mercado. Foi 

o mercado que introduziu como inexorável a realização de superávits primários (mesmo que em nível 

inferior do que já foi obtido no passado), impondo contingenciamentos no orçamento e buscando reduzir 

gastos em todos os lados. 

  

A opção por reduzir ou conter os gastos públicos, que constituem um importante componente da demanda 

interna do país, em um quadro de uma economia estagnada ou, como querem alguns, caminhando para 

uma recessão, certamente irá deprimir ainda mais a situação econômica. 

 

Correio da Cidadania: A partir do reforço dessa ótica conservadora, quais efeitos você espera sobre 

seguro-desemprego, pensão por morte, abono e auxílio doença? 

 

Rosa Maria Marques: Não há, a princípio, problema em se alterarem as condições de acesso e mesmo 

certos aspectos da concessão de benefícios. Isso é feito corriqueiramente junto aos sistemas de proteção, 

sempre que for considerado necessário. Contudo, no caso específico das medidas que foram 

encaminhadas, embora elas ainda necessitem aprovação do Congresso Nacional, alguns problemas se 

colocam. 

  

No que se refere ao seguro-desemprego, a primeira coisa que chama atenção é que a medida encaminhada 

não foi objeto de discussão do Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador), 

onde participam, paritariamente, empresários, trabalhadores e governo. Não há, contudo, nenhuma 

regulamentação que determine que matéria desse teor fosse nele discutido, mas, dada a tradição 

democrática desse conselho, e a importância da mesma sobre a vida do trabalhador, era de se esperar que 

isso ocorresse. O mais grave é que, se for confirmada a piora da situação econômica, o que implica 

aumento do desemprego, é possível que parte dos desempregados não tenha como solicitar o seguro-

desemprego, caso não comprove vínculo empregatício junto ao mercado formal nos últimos 18 meses. 

Enfim, é um mau momento para mudar as regras de acesso. 

  

Quanto ao abono, mesmo considerando que isso pode ser entendido como uma perda de direito, não tinha 

muito fundamento, em termos de justiça no campo da proteção social, a concessão de um salário mínimo 

para todos trabalhadores que ganhassem até dois salários mínimos, independentemente do número de 

meses trabalhados no ano. As novas regras exigem que se tenha trabalhado pelo menos seis meses, de 

forma ininterrupta, no lugar de um, e o pagamento passa a ser proporcional ao tempo trabalhado, tal como 

ocorre com o 13º. O que se pode discordar é sobre a exigência de seis meses ininterruptos, bem como o 

fato de, mais uma vez, não ter havido prévia discussão com as entidades e sindicatos que representam os 

principais interessados. Agora, a bem da verdade, estas e outras propostas de ajustes são discutidas pelos 

especialistas da área há muito tempo. 
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No que se refere à pensão por morte, houve piora nas condições de acesso, pois foi ampliado o tempo 

mínimo de contribuição (e de comprovação da união) para que o cônjuge ou companheiro (a) tenha direito 

à pensão, bem como foi introduzida a expectativa de vida do cônjuge sobrevivente e dos filhos na 

definição do tempo de concessão. Em outras palavras, foi extinta a concessão perpétua para qualquer 

idade: para as condições demográficas atuais, somente aqueles com 44 anos ou mais (com expectativa de 

sobrevida de 35 anos), têm direito à pensão durante toda sua vida. O tempo para os demais cônjuges ou 

filhos é função de suas expectativas de vida. Aspectos dessas alterações, principalmente quanto à 

concessão perpétua, sempre foram objeto de muita crítica entre os especialistas. Contudo, chama atenção 

que nada mudou quanto às regras dos militares, somente afetando aqueles regidos pelo INSS e os 

funcionários públicos. 

  

A mudança do auxílio-doença me parece ainda mais problemática, pois o trabalhador irá receber de 

acordo com a média das últimas 12 contribuições, no lugar de 91% de seu salário (limitado ao teto do 

INSS). Certamente isso irá significar uma redução do nível do benefício, o que é particularmente 

preocupante em caso de doença, quando despesas aumentam, ainda que o mesmo tenha cobertura pública 

ou privada dos cuidados com a saúde. 

  

Mas pouco importa se parte dessas medidas encontra apoio em termos de justiça previdenciária. O que 

realmente é digno de nota é que um dos argumentos utilizados para seu encaminhamento foi o déficit da 

Previdência Social, e nada foi dito sobre a desoneração permanente na contribuição sobre a folha de 

salários, de 56 setores da economia, e que a Seguridade Social, a despeito de tudo, continua superavitária. 

Vale lembrar que os recursos da Seguridade, entre os quais estamos incluindo do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT), são recursos dos trabalhadores, muito embora a Desvinculação de Receitas da União 

(DRU) promova um “confisco” de 20%, exatamente com vista ao superávit primário. 

 

Correio da Cidadania: O que se pode, por sua vez, esperar dos ministros escolhidos por Dilma na 

área econômica no longo prazo, considerando que os próprios representantes do governo anunciam 

que os ajustes serão necessários por pelo menos dois anos? 

 

Rosa Maria Marques: Não há longo prazo à vista. O que iremos assistir, e já estamos assistindo, é ao 

recrudescimento das lutas em defesa do emprego, dos salários e dos direitos sociais. Para alguns setores da 

esquerda, enquanto o governo, mesmo fazendo inúmeras concessões ao capital financeiro, ao agronegócio 

e às empresas em geral (vide as desonerações), continuasse a manter nível baixo de desemprego, elevação 

do salário mínimo, ampliação do acesso à universidade, políticas de transferência de renda, entre tantas 

outras ações que sem dúvida beneficiaram parcelas importantes da população brasileira, tudo estaria bem. 

  

Contudo, quando aquilo que parecia ser uma concessão – para acalmar os mercados – passa a ser o 

determinante dos rumos gerais do governo, parte de sua base de apoio se desloca e se põe a lutar pela 

defesa daquilo que lhe é mais caro: emprego e renda, sendo que nesta última se incluem os direitos 

sociais. 

  

E para completar, gostaria de tocar em um assunto da maior importância. O governo Dilma acabou de 

aprovar a entrada do capital estrangeiro na saúde, o que era vetado pela lei 8.080, de 1990. Ao mesmo 

tempo, a PEC 358 está, entre outras coisas, tratando os Royalties do Petróleo destinados à saúde não como 

um acréscimo de recursos para a área, mas como sendo contabilizados no interior do valor já praticado. 

Ainda nessa PEC, a proposta do Projeto de Iniciativa Popular, conhecida como Saúde +10, subscrito por 

2,2 milhões de brasileiros, foi totalmente desconsiderada. Enfim, não é só cortando benefícios ou 

dificultando o acesso a eles que o atual governo está pensando em fazer caixa. 
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Correio da Cidadania: Que efeitos podem ser projetados sobre a sociedade brasileira e os 

trabalhadores? 

 

Rosa Maria Marques: Serão tempos muito difíceis. A capitulação ao mercado, em matéria de política 

econômica, com todos os desdobramentos que acarreta, terá consequências negativas para os 

trabalhadores. Elas só não serão maiores se estes continuarem (como já estão fazendo) a se mobilizar na 

defesa do emprego, dos salários e dos direitos sociais, como disse anteriormente. 

 

*Entrevista concedida ao jornalista Gabriel Brito e disponível no site do Correio da Cidadania. 

 

 

Golpe final na soberania do País 
 

1. Não é hipérbole dizer que o Brasil – consciente disto, ou não – vive momento decisivo de sua História. 

Se não quiser sucumbir, em definitivo, à condição de subdesenvolvido e (mal) colonizado, o povo 

brasileiro terá de desarmar a trama, o golpe em que está sendo envolvido. 

 

2. Essa trama – que visa a aplicar o golpe de misericórdia em qualquer veleidade de autonomia nacional, 

no campo industrial, no tecnológico e no militar – é perpetrada, como foram as anteriores intervenções, 

armadas ou não, pelas oligarquias financeiras transnacionais e instrumentalizada por seus representantes 

locais e pelo oligopólio mediático, como sempre utilizando hipocritamente o pretexto de combater a 

corrupção. 

 

3. Que isso significa? Pôr o País à mercê das imposições imperiais sem que os brasileiros tenham qualquer 

capacidade de sequer atenuá-las. 

 

4. Implica subordinação e impotência ainda maiores que as que levaram o País, de 1955 ao final dos anos 

70, a endividar-se, importando projetos de infra-estrutura, em pacotes fechados, e permitindo o 

crescimento da dívida externa, através dos déficits de comércio exterior decorrentes da desnacionalização 

da economia, e em função das taxas de juros arbitrariamente elevadas e das não menos extorsivas taxas e 

comissões bancárias para reestruturar essa dívida. 

 

5. Ora, a cada patamar inferior a que o Brasil é arrastado, o império o constrange a afundar para degraus 

ainda mais baixos, tal como aconteceu nas décadas perdidas do final do Século XX. 

 

6. Na dos anos 80 ocorreu a crise da dívida externa, após a qual o sistema financeiro mundial fez o Brasil 

ajoelhar-se diante de condições ainda mais draconianas dos bancos “credores”. 

 

7. Na dos anos 90, mediante eleições diretas fraudadas em favor de ganhadores a serviço da oligarquia 

estrangeira, perpetraram-se as privatizações, nas quais se entregaram e desnacionalizaram, em troca de 

títulos podres de desprezível valor, estatais dotadas de patrimônios materiais de trilhões dólares e de 

patrimônios tecnológicos de valor incalculável. 

 

8. A Operação Lava-jato está sendo manipulada com o objetivo de destruir simultaneamente a Petrobrás – 

último reduto de estatal produtiva com formidável acervo tecnológico – bem como as grandes 

empreiteiras, último reduto do setor privado, de capital nacional, capaz de competir mundialmente. 

 

9. Quando do tsunami desnacionalizante dos 90, a Petrobrás foi das raras estatais não formalmente 

privatizadas. Mas não escapou ilesa: foi atingida pela famigerada Lei 9.478, de 1997, que a submeteu à 

ANP, infiltrada por “executivos” e “técnicos” ligados à oligarquia financeira e às petroleiras 

angloamericanas. 

 

http://www.correiocidadania.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10464:manchete300115&catid=34:manchete
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10. Essa Lei abriu a porta para a entrada de empresas estrangeiras na exploração de petróleo no Brasil, 

com direito a apropriar-se do óleo e exportá-lo, e propiciou a alienação da maior parte das ações 

preferenciais da Petrobrás, a preço ínfimo, na Bolsa de Nova York, para especuladores daquela oligarquia, 

como o notório George Soros. 

 

11. Outros exemplos do trabalho dos tucanos de FHC agindo como cupins devoradores – no caso, a 

Petrobrás servindo de madeira – foram: extinguir unidades estratégicas, como o Departamento de 

Exploração (DEPEX); desestruturar a administração; e liquidar subsidiárias, como a INTERBRÁS e 

numerosas empresas da área petroquímica. 

 

12. Como assinalam os engenheiros Araújo Bento e Paulo Moreno, com longa experiência na Petrobrás, a 

extinção do DEPEX fez que a empresa deixasse de investir na construção de sondas e passasse a alugá-las 

de empresas norte-americanas, como a Halliburton, a preços de 300 mil a 500 mil dólares diários por 

unidade. 

 

13. Os próprios dados “secretos” da Petrobrás, inclusive os referentes às fabulosas descobertas de seus 

técnicos na plataforma continental e no pré-sal são administrados pela Halliburton. Em suma, a Petrobrás 

é uma empresa ocupada por interesses imperiais estrangeiros, do mesmo modo que o Brasil como um 

todo. 

 

14. Além disso, a Petrobrás teve de endividar-se pesadamente para poder participar do excessivo número 

de leilões para explorar petróleo, determinados pela ANP, abertos a empresas estrangeiras. 

 

15. Para obter apoio no Congresso, os governos têm usado, entre outras, as nomeações para diretorias da 

Petrobrás. Essa política corrupta e privilegiadora de incompetentes, já antiga, é bem-vinda para o império, 

e é adotada para “justificar” as privatizações: vai-se minando deliberadamente a empresa, e depois se 

atribui suas falhas à administração estatal. 

 

16. Tal como agora, assim foi nos anos 80 e 90, com a grande mídia, incessantemente batendo nessa tecla, 

e fazendo grande parte da opinião pública acreditar nessa mentira. 

 

17. Mas as notáveis realizações da Petrobrás são obras de técnicos de carreira, admitidos por concurso – 

funcionários públicos, como foram os da Alemanha, das épocas em que esse e outros países se 

desenvolveram. Entretanto, a mídia servil ao império demoniza tudo que é estatal e oculta a corrupção 

oriunda de empresas estrangeira, as quais, de resto, podem pagar as propinas diretamente no exterior. 

 

18. Para tirar do mercado as empreiteiras brasileiras, as forças ocultas – presentes nos poderes públicos do 

Brasil – resolveram aplicar, contra essas empresas, a recente Lei nº 12.846, de 01.08.2013, que estabelece 

“a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 

administração pública, nacional ou estrangeira (sic).” 

 

19. Seu art. 2o reza: As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos 

administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei praticados em seu interesse ou benefício, 

exclusivo ou não.” 

 

20. Como as coisas fluem rapidamente, quando se trata de favorecer as empresas transnacionais, a 

Petrobrás já cuidou de convidar empresas estrangeiras para as novas licitações, em vez das empreiteiras 

nacionais. 

 

21. A grande mídia, tradicionalmente antibrasileira, noticia, animada, a possibilidade de se facilitar, em 

futuro próximo, a abertura a grupos estrangeiros do mercado de engenharia e construção civil, mais uma 

consequência da decisão, contrária aos interesses do País, de considerar inidôneas as empreiteiras 

envolvidas na operação Lava Jato. 
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22. Recentemente, nos EUA, foi infligida multa recorde, por corrupção, a um grupo francês, a qual supera 

de longe os US$ 400 milhões impostos à alemã Siemens. Já das norte-americanas, por maiores que sejam 

seus delitos, são cobradas multas lenientes, e não está em questão alijá-las das compras de Estado. 

 

23. Já no Brasil – país ocupado e dominado, mesmo sem tropas nem bases estrangeiras – somente são 

punidas empresas de capital nacional. Fica patente o contraste entre um dos centros do império e um país 

relegado à condição de colônia. 

 

24. Abalar a Petrobrás e inviabilizar as empreiteiras nacionais implica acelerar o desemprego de 

engenheiros e técnicos brasileiros em atividades tecnológicas. As empreiteiras são importantes não só na 

engenharia civil, onde se têm mostrado competitivas em obras importantes no exterior, mas também por 

formar quadros e gerar de empregos de qualidade nos serviços e na indústria, inclusive a eletrônica e suas 

aplicações na defesa nacional. 

 

25. Elas estão presentes em: agroindústria; serviços de telefonia e comunicações; geração e distribuição de 

energia; petróleo; indústria química e petroquímica; construção naval. E – muito importante – estão 

formando a nascente Base Industrial da Defesa. 

 

26. A desnacionalização da indústria já era muito grande no início dos anos 70 e, além disso, foi acelerada 

desde os anos 90, acarretando a desindustrialização. Paralelamente, avança, de forma avassaladora, a 

desnacionalização das empresas de serviços. 

 

27. Este é o processo que culmina com o ataque mortal à Petrobrás e às empreiteiras nacionais, e está 

recebendo mais um impulso através da política fiscal – que vai cortar em 30% os investimentos públicos – 

e da política monetária que está elevando ainda mais os juros. 

 

28. Isso implica favorecer ainda mais as transnacionais e eliminar maior número de empresas nacionais, 

sobre tudo pequenas e médias, provedoras mais de 80% dos empregos no País. De fato, só as 

transnacionais têm acesso aos recursos financeiros baratos do exterior e só elas têm dimensão para 

suportar os cortes nas compras governamentais. 

 

29. Como lembra o Prof. David Kupfer, a Petrobrás e seus fornecedores respondem por 20% do total dos 

investimentos produtivos realizados no Brasil. Só a Odebrecht e Camargo Corrêa foram responsáveis por 

mais de 230 mil empregos, em 2013. 

 

30. A área econômica do Executivo parece não ver problema em reduzir o assustador déficit de transações 

correntes (mais de US$ 90 bilhões de dólares em 2013), causando uma depressão econômica, cujo efeito, 

além de inviabilizar definitivamente o desenvolvimento do País, implica deteriorar a qualidade de vida da 

“classe média” e tornar ainda mais insuportáveis as condições de vida de mais da metade da população, 

criando condições para a convulsão social. 

 

31. Por tudo isso, há necessidade de grande campanha para virar o jogo, com a participação de indivíduos, 

capazes de mobilizar expressivo número de compatriotas, e de entidades dispostas a agir coletivamente. 

 

*Artigo escrito por Adriano Benayon, doutor em economia, pela Universidade de Hamburgo, e autor do 

livro Globalização versus Desenvolvimento. Texto disponível em seu blog. 

 

 

 

 

 

FENASPS 

http://www.desenvolvimentistas.com.br/blog/benayon/2015/01/20/golpe-final-na-soberania-do-pais/

