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«iir «irm grande número de partidos não é indicador de
envolvimento da população com a política. O Brasil, com
uma legislação que facilita a criação de partidos e 33
legendas legalmente registradas, experimenta um grande
desinteresse da população pela política. Numerosas

agremiações não fazem da instituição "partido político" algo respeitável.
Ao contrário, credita-se justamente à facilidade de formar um partido o
desgaste das legendas. A liberalidade da legislação, ao facilitar a troca
de legendas pelos políticos, contribui para aumentar a descrença da
população no sistema de representação política do País.

Essas são algumas conclusões que estão na matéria de capa, de autoria
do jornalista Marcelo de Freitas. Ele mostra como a questão é vista por
historiadores e dirigentes partidários, que procuram soluções para o
problemas, entre eles a falta de fidelidade partidária e uma legislação
cheia de casuísmos. A legislação é objeto de análise do cientista político
e professor universitário Olavo Brasil de Lima júnior, para quem ela deve
garantir que o processo de formação do governo e de representação seja
realmente democrático.

Do outro lado desse processo, está o eleitor. Seu comportamento em
relação ao quadro político e a influência das pesquisas e da imprensa em
sua decisão são alguns dos temas abordados na entrevista com o cientista
político Ricardo Guedes, diretor do instituto Sensus Data World.

Dentre as atividades promovidas pela Assembléia Legislativa no
último trimestre de 1997, destacamos o fórum técnico "Educação sob a
Nova Legislação", realizado em outubro, e cujo tema é objeto do artigo
da consultora Francina Maria Monteiro Ribeiro, e o ciclo de debates sobre
a "Implantação e Desenvolvimento de Empresas de Base Tecnológica",
realizado no início de dezembro, tema do artigo do geólogo e consultor
da Alemg Pedro Carlos Garcia Costa e da economista Luciana Costa Cruz
Moreira, da Rede Mineira de Incubadoras.

Na seção ensaio, apresentamos trabalho do professor José Luiz
Quadros de Magalhães, da Faculdade de Direito da UFMG, e também
presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. O
ensaio "O diretório não partidário, o legislativo municipal e o ombudsman"
trata do fortalecimento do poder dos municípios, através do sistema
diretorial e da figura do ombudsman.

E, encerrando este número, publicamos uma compilação dos pontos
principais da legislação eleitoral, preparada por equipe de consultores
da Assembléia Legislativa.
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