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As perspectivas do Plano Real
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semprego. Por isso FHC
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A venda de estatais é
uma das premissas
básicas do
neoliberalismo,
repassando o controle
de serviços
estratégicos para
empresas
estrangeiras ou
nacionais associadas
ao grande capital
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a oposição de· setores nacionalistas, demonstrada na venda da Usiminas
em ou.tubTo de 91 (foto), as pTi'vatizações deverão ser ampliadas no governo FHC
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tudo que havia formulado
no passado, mudando radi
calmente de banda, aos 62
anos de idade. Nem preci
sava proclamar: "esqueçam
tudo que escrevi".
O povo não votou em
Fernando Henrique Cardo
so, um senador e intelec
tual de elite pouco conheci
do nacionalmente. Votou
no Real, ou melhor, n ã o
v o t o u p r o p r i a m e n t e no
Real, e sim no imaginário
do Real. Porém, "a verda
de é sempre concreta"; "a
prática é o critério da verda
de". Somente ela desvendará
a cortina ele fumaça que en
volveu o sonho de milhões de
brasileiros.
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causado pelo aumento do nível de mecanlzaçQo das fábricas
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