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A

ferramenta eficiente para garantir a maior publicidade dos atos
do poder público e, indiretamente, para influir na busca da
maior transparência nas diversas instâncias de poder, pois
facilitam o acesso das pessoas a informações antes difíceis de

ser consultadas pela sua forma arcaica de armazenamento. Mesmo que
inacessíveis à maioria da população, a TV a cabo e a Internet, os dois
grandes pilares dessa revolução, atingem as camadas formadoras de
opinião, capazes de difundir as informações ali divulgadas para um
universo mais amplo de usuários.

Esses ingredientes estão possibilitando, assim, a maior
aproximação das instituições públicas com a sociedade e a comunicação
direta de cada uma delas com seus públicos específicos. Essa
movimentação está contaminando também os meios convencionais de
comunicação, ainda que num rumo mais lento que o desejável. A
parafernália tecnológica, no entanto, constitui-se apenas num canal de
comunicação entre dois públicos e o acesso a informações, embora pré-
requisito para uma participação consciente, não significa e nem
significará o engajamento automático de seus usuários à vida política,
opção que exige atitudes mais efetivas.

Esse é o tema de debate desta edição da Revista do Legislativo,
abordado através de depoimentos de cientistas políticos, profissionais
da área de jornalismo e da área de novas tecnologias de informação, e
políticos. A escolha do tema coincide com o momento em que a
Assembléia Legislativa coloca no ar a TV L, levando os debates das
comissões e do Plenário para dentro da casa dos eleitores. E com as
conclusões da Comissão Especial que analisou a Comunicação no Estado
de Minas Gerais. O relatório final, que tem suas conclusões aqui
publicadas, não deixa dúvidas. Minas está isolada de si mesma,
distanciada de suas fronteiras, apesar dos novos recursos de
comunicação. Somente uma ação decidida em favor da comunicação
entre as diversas regiões do Estado pode reverter este quadro.

Ainda neste número, são esmiuçados os bastidores das eleições
municipais de outubro, que terão, entre outras novidades, a
informatização do processo de votação. Um estudo sobre o perfil do
parlamentar mineiro completa esta edição da Revista do Legislativo.


