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Tempo e governos passaram e, embora continuem a enfrentar-se
acirradamente, os dois lados mudaram. Se os defensores da
privatização admitem a discussão dos modelos mais adequados
a esta ou àquela empresa a ser privatizada, os adversários
deixaram de combatê-la por si mesma, para concentrarem-se na
defesa daquilo que julgam estratégico para o Estado.

O histórico da privatização é mostrado na matéria de capa, e o
embate das posições reverberam nos artigos e na entrevista que
a Revista do Legislativo publica, para ilustrar o tema, que
atinge um momento particularmente importante, no plano
nacional, com a decisão governamental de promover a. venda da
Companhia Vale do Rio Doce.

Esta edição trata ainda da discussão sobre a instalação da Área
de Livre Comércio (Alca), para eliminar barreiras entre as três
Américas, que vai reunir em Belo Horizonte, em maio,
representantes de 34 países. Antes do encontro das autoridades
de Estado, empresários de toda a América estarão discutindo as
bases do livre comércio, no 3° Foro Empresarial das Américas.

Um estudo sobre a função e os limites de investigação das
comissões parlamentares de inquérito e a implantação do Centro
de Memória Política na Assembléia Legislativa são também
destaques desta edição.


