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muftó eliCB eantra G5 dcJóB longos, o I
hpedoI para ••••• "
.
mesmo Dlo .e pode diRr DO cuo dos
.
.'
dclos DWs breWs. A teoria teyDeSiana,
: Os dclos do tomo •• 0Ddas do m&mdo IJBSCidaaas corxti~
da luta eootra o
Jlallsics: DO mesmo meio, propagam«
tia'" dela longo, mas que .PrOVOU lei'
é.Ddss de diferente etiologJa, ae ~vmos efiCIU apenas eontra o cIclo médio
comprimentos e ve1ocidaâes, O mesmo Jnscrito nsque1e, embora 8eIldo ilsBda
.mar que BeTVede meio pa1'!J a propaga-· envergonllBdsmente, agora, DO Ociden-'
çAo do uUDam1, a vaga de limdO que" te, é a verdBdeJra ••,..tionBle" da
cnrzs o oceano com a velocidade de um "reagaDOmics" ··Dlo a desacreditada.

aviAo, com quil6metros de comprimento: "supplJ'. s!de". lnS~da IJBSidéias do
e de origem slsmics, também, e con- ~prof, FriedmBlJ. Quanto ao mundo
com1tanfemente, aceJta ~
e mé- sociBlista,. poucos vestigios parecem
:dias vagas, muito mais lentas, de , restardessesmovimentos.
"penas metros de comprimento e de .
...
. .
. .
origem·otmarnente.e6Jics. P~,
isto.:, Os Estados Unidos estio, atualmenté,·
~, peJa c:zrcuns~CJB de que as diversas:.empenhados
num desseS programas
ondas se combmam, somam-se ou ~; ..que, embora - como o New DeaJ e o
subtraem, o. mar to~u-se !' próJl!l~.:Plano Qusdriena1 do Dr. von SchaCbt, o
~bolo da m~nstAncia, ~ unprevzsI-. mago das rJIJSDÇaS.deHitler - esteja
biliqsde -Ó. AssIm os mOVUDen!OS ~,- vóltado contra a crise em gerld, isto é,
conJUDturB do mundo, ~nónuco,
m-' contra o complexo de vagas que agitam
constantes e imprevzswelS, como o este outro oceano, somente é eficaz
-'Outromar. .
contra uma ou algumas das vagas do
Entretanto, do mesmo moâo como a complexo, Mas acontece que 9uan~o,
imprevisibilidade do oceano começa· 8. ~. como agora, quando a vaga médía depui
ser desmentida, peJa moderna físlCS e ; de somsr-se .i longa, uma relativa
peJa moderna ~çAo
meteorológi- ' ~
sobrevém, ao temporal. Isto é
ca,' permitindo a tomada de eficazes' mw~ unp>rtante, mas pão DOS deve
medidas de precaucAo BlJte a aproxi~" iludir, VISto comol. &5SlID como um
maçAo de vagas de rundo ou de ciclones, . enrocamento POde oastar para quebl'B!
-possibilitando até mawo o SlU'gimento .oa vaga gerada peJo aJiséo, mas ~á
.
âe uma engenbaria BlJti-vaga, como; U!traPB=ssado~
como se DIa ensessa que está -coostivindo um dique ~,
l'Jer a .vap de ~,
através do Golfo da Fin1Indis, para, ~,
!'ém a 0Dda Jozjga da COIJ}IID-.
proteger Leniogrado eootra as ."das ' ~.
continua, :DBS pro1undezas .do
,000gu que _assolBm priodicamente 8. mtema ecooo,nuco, a JN:eJW:M seus
cidade, desde a sua luiJdaçAo a ciénciB est1'fJgos, ToDlBl'Bque a llistórúfmo se
-económics estA possibilitsDdo a previ-" l'ep1ta, porqye as passadas grandes"o de movimentos desastrosos de: ~
~
ser estudadaS ;'como
conjuntunJ el ~ casos Binda ~tfidos, . ~den~de
va~ de fundo ~:
do .
-oIDrnando VJáVelS· e OperBCJOlUllS
-c.11S Z edo3 Xondratievs.
.
'
cbamados programas BlJti~clicos.
,, _ _'_ ,I.
• .
•
: Entrementes
estudar com
z convém.·
'-'CIW c: que, assIm como DIa bá amda
muita objetiVJdade
os elementos decisi.Aengenharia que valha contra o tsUDami, Vos da "engenbaria BlJti-ciclics" em
.mo bA programas BlJti-cicJi.cos intei-. uso. O gigantesco déficit do 'Tesouro
:ramente eficazes contra oCJclo longo, federal doS Estados Unidos sobrevindo
:pu ci~ de KC!nd[atiev. MesmC! as. ns esteira de déficits acumulados, que:
;:economJas sC!cJalistaso ~nsel~ram
engendram uma conta de juras três ou
1If'eDl!:S redl1ZlT-lbe.a VJolénciB e a quatro vezes maior que tOda a dívida .
:extesão dos e:strB;gos,mas não ~uprimi externa brasileira· ~ o instruniento
10, ~
eJCJgJrJaum plane;.amento'chave
do presente '~rograma", do ~
:exBUStiVOe prolongado, como BJDdaDão é lalsaJiJente cluimado de "suppl)'
•.bá; Não me muo apelJB$.,! fenômenos . side'~' visto como age, de lato, pela
;..lais como. O desemprego. Jugoslavoz 11 demanda que suscita.
. - ..
,
.
JnfJaçAo bungara e 11 . cnse recessJva
.
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'POlonesa, que.JK!dem· ser explicados
Pe1a amplitude das sobrevivéiJcias de
..:mstituiçoes capitalistas, mas A queda
senslve1 das taxas De crescimento
._c.oncomitante com li lase ,~'b" 'do
presente Kondratiev. que alcsnça todo D
. tema n••••
ftto
'taJis
úni
~esa ~da
a
ci:to
longo é a 'que'consiste no armamenfis..
mo e, quem sabe ns própria guerra:
emendas potencialniente pIOres ào que o
soneto.
'.
.
'. Ocorre, porém que, se a enpenharia
~.Dtj.dclica não promete amda ser
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SimuJtaneamente _ nO~
bem,
sImultaneamente - assistimos ao Tefluxo da recessão e dos lenômenos que
integrazri sua síndrome, tais como li
queda da produção, a' inflação, o
àesem~o,
li OCJosidade das msta1açóes Pfodutivas. Pelo menos ao primei-.
ro exame" o remédio que os EstadOs
Unidos resolveram tóniar nsda tem de
comum com esse que, por intermédio do
JFMuJ
Ie ~
SimbP.á~?!_mOÇB
Anamaria
, DOSes •••o o rlgauuu li tomar, e que
se resume na imbecilidade do '~ombãte
A húlaçAo pelB recessão".
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