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e ofereça um horizonte
estratégico de futuro
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por 15 milhões de dólares, obtidos por
empréstimo a juros favoráveis. Mas a lição
de Hamilton

- que
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europeia

guerra) , mas sobretudo cidadãos americanos que, apoiando o esforço de guerra,
se viam à beira da falência, com títulos de
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Hamilton nunca poderia ter lido Mareei
Mauss, nem Nietzsche, mas sabia, como o

por egoísmo incompetente
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mente, a austeridade perpétua, prometida
no acordo de 9 de dezembro, é uma receita
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europeia.
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