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Lula. Trata-se de tarefa complexa e trabalhosa, mas que pode contribuir para que
o Brasil enfim experimente um momento
verdadeiramente original em sua trajetória
de desenvolvimento, no qual a promoção
de mudanças estruturais na economia e
na sociedade não se apresente como uma
contradição com a inclusão de vastas parcelas
da população nos processos decisórios.

Fabio de Sá e Silva é pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea).

