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O Tribunal de Contas da União apresenta o novo formato da Revista do TCU. Tal mudança tem o propósito de aprimorar esta publicação, que se revela, cada vez mais, como um importante canal de discussão
e debate das questões relativas ao controle externo com a sociedade.
De fato, cremos que esta é sua principal atribuição.
Nesta esteira, a reformulação, tanto gráfica como de conteúdo,
tem o desiderato de possibilitar a democratização das informações do
Tribunal e tornar mais transparentes suas atividades, fornecendo à sociedade a verdadeira dimensão das ações desempenhadas por esta Casa.
Em face disso, o novo formato tem uma apresentação mais leve e
atraente, com número menor de páginas e estímulo visual à leitura. Entende-se que esta reformulação trará modernidade ao conteúdo técnico, melhorando a qualidade do serviço oferecido e buscando aumentar
o interesse dos leitores por esta publicação.
Tendo este propósito, a Revista do TCU irá pautar-se pela relevância na escolha dos conteúdos e pelo estímulo à participação das
Autoridades e Corpo Técnico do Tribunal, bem como de contribuições
de outros órgãos. Por outro lado, rigor e precisão técnica no tratamento
da informação, valorização dos autores e colaboradores, bem como clareza e objetividade na apresentação dos conteúdos e otimização de custos nos níveis de produção e mão-de-obra também são metas da
reformulação.
Quanto a seu formato, a publicação deverá trazer a cada edição
cinco seções específicas: Editorial, destinado a exprimir a opinião do
Conselho Editorial da Revista do TCU sobre assunto tratado na publicação; Destaque, seção dedicada a entrevistas com autoridades da administração pública ou personalidades do meio acadêmico; Doutrina, que
será destinada ao debate de questões ligadas à área de atuação do TCU e
à divulgação de trabalhos de pesquisa; Notícias, seção que divulgará a
atuação recente do tribunal em formato jornalístico; e Índices de Autor e Assunto.
No que tange à Jurisprudência, que constava em nosso modelo
anterior, os leitores que têm interesse específico nesse tema, poderão
encontrá-la publicada em inteiro teor no Diário Oficial da União, Seção I
do Caderno Eletrônico, nas Atas de 1ª Câmara, 2ª Câmara e de Reunião
Plenária e, ainda, na internet no sítio eletrônico: www.tcu.gov.br. Nas
páginas finais da Revista do TCU são divulgadas dicas de pesquisa.
Nesta oportunidade o Conselho Editorial entrega a você, prezado
leitor, a nova Revista do TCU. Esperamos que este importante veículo de
informação venha a contribuir para um melhor entendimento sobre a
grandiosa missão da qual o Tribunal é detentor.

