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Porandubas Políticas

Abro a coluna com hilária 
discussão em Paulista/PE

E verbo não ‘vareia’
A Câmara Municipal de Paulista/PE vivia 

sessão agitada em função da discussão 
de um projeto enviado pelo prefeito, que 
pedia crédito para assistência social. Um 
vereador da oposição combatia de maneira 
veemente a proposição. A certa altura, 
disse que “era contra o crédito porque 
a administração municipal não merecia 
credibilidade”. O líder da bancada gover-
nista intervém, afirmando que “o nobre 
colega não pode jogar pedras no telhado 
alheio, pois já foi acusado de algumas 
trampolinagens”.

– Menas a verdade – retrucou o acusado. 
Sou homem honesto, de vida limpa.

– Vejam, senhores, – disse o líder – o 
nobre colega, além de um passado nada 
limpo, ainda por cima é analfabeto, pois, 
“menas” é verbo, e verbo não “vareia”.

(Historinha contada por Ivanildo 
Sampaio)

Abre-se o ano político
O ano político começou com o fim do 

recesso parlamentar. De volta à Brasí-
lia, deputados e senadores captaram o 
“estado d’alma” de suas bases. E pelo 
que se conhece da índole de brasileiras 
e brasileiros, ênfases foram anotadas: as 
mulheres mostram mais indignação que 
os homens, principalmente nas áreas mais 
carentes; a população reclama do abando-
no de espaços urbanos muito deteriorados; 
reclama que políticos só voltam a querer 
conversa com o povo em ano eleitoral; 
constata-se sentimento de que a reeleição 
de prefeitos e vereadores será mais difícil 
que em pleitos anteriores.

Clima político
A temperatura no território da política 

será mais quente que a do ano passado. 
O corpo parlamentar dividirá sua agenda 
entre contatos frequentes com as bases 
e as tarefas congressuais. O governo 
deverá enfrentar um paredão mais exi-
gente, crítico e pragmático. A cobrança 
dos congressistas ao governo será dura. 
Não aceitarão conversa mole. Desejarão o 
troco, com juros e correção monetária, sob 
pena de faltar votos para que o governo 
aprove suas pautas. De pronto, o gover-
no tentará aprovar a lei do saneamento. 
Grande debate haverá sobre as reformas 

tributária e administrativa, do alto inte-
resse do ministro Paulo Guedes.

O clamor das bases
Parte do tempo parlamentar, princi-

palmente a partir do segundo semestre, 
será dedicada ao giro nas bases, que terão 
uma cesta de pedidos, demandas velhas 
e novas, reivindicações que integram a 
micropolítica. Candidatos à prefeitura e 
à Câmara de Vereadores farão enorme 
pressão sobre governadores, deputados 
estaduais, Federais e senadores. O con-
fessionário será longo e a fila que quer in-
dulgências atravessará quarteirões. Afinal, 
a base a ser escolhida é quem sustentará 
o edifício político de 2022. Bolsonaro diz 
que não vai se intrometer na campanha. 
Balela. E como vai... Trata-se de construir 
a fortaleza que o resguardará para a cam-
panha da reeleição.

Federalização da campanha
Como se infere facilmente, o Brasil 

polarizado levará esse contexto para a 
campanha municipal. O verbo e a verba, 
portanto, deverão ser reforçados com 
o empuxo da máquina federal. O PT e 
oposições se preparam para articular o 
discurso. Pinçarão as coisas ruins, desas-
tres e eventos negativos que bateram nas 
portas do Palácio do Planalto, a partir da 
desastrada atuação do ministro da Edu-
cação. O governo puxará o Bolsa Família, 
com o 13º, o aumento do salário mínimo 
acima da inflação, o resgate (mesmo lento) 
do emprego, a moralização (??) da admi-
nistração, dados que mostrem avanços.

E a linha central?
Os dois lados da polarização, portanto, 

preparam estratégias, táticas, programas, 
projetos, pacotes embrulhados com os 
celofanes do céu. Claro, sob a perspectiva 
das duas bandas. Mas as cores do inferno 
serão exibidas. E a linha da moderação, do 
bom senso, da harmonia, racionalidade? 
Poderá ser engolida (canibalizada, como 
se diz em marketing) pela estridência 
das duas grandes tubas de ressonância 
que tocarão nas extremidades do arco 
ideológico.

São Paulo, pleito emblemático
No arquipélago eleitoral, São Paulo será 

uma ilha muito observada. Na metrópole, 
vivem os maiores conjuntos de trabalhado-
res braçais, as maiores classes médias (A, 

B e C), as massas mais carentes, as mais 
fortes organizações sociais, os maiores 
redutos de profissionais liberais etc. Tudo 
é grande em São Paulo, a começar por sua 
densidade eleitoral, cerca de nove milhões 
de votos. Portanto, a tendência eleitoral 
no epicentro das mídias tradicionais e das 
redes tecnológicas deverá ter algum efeito 
sobre outros centros. Efeito da pedra 
jogada no meio do lago.

Batalha contundente
Bruno Covas, o prefeito tucano, deverá 

defender o continuísmo de sua adminis-
tração. Um político em franco combate 
à doença que o aflige. Do lado do PT, a 
tentativa de escolher um perfil com chan-
ces. Fernando Haddad ou mesmo Marta 
Suplicy, que já foi do PT. Haddad não quer. 
Prefere se preservar para o pleito presi-
dencial de 2022. Marta é rejeitada por alas 
do PT. Mas Lula é simpático à candidatura 
da ex-prefeita. Os outros pré-candidatos 
petistas não têm grandes balaios de votos. 
Celso Russomanno, deputado e populista, 
do partido Republicanos, é cobiçado pelos 
tucanos, que querem vê-lo na chapa de 
Bruno Covas.

Salvador, também emblemática
Outra campanha emblemática será a 

de Salvador. De um lado, o candidato 
(ou candidata) do governador Rui Costa, 
do PT, de outro, o candidato do prefeito 
ACM Neto. Rui parece simpatizar com a 
candidatura de uma mulher, Denice San-
tiago, negra e major da Polícia Militar da 
Bahia. Grande apelo popular. ACM Neto, 
presidente nacional do Democratas, quer 
eleger o vice-prefeito Bruno Reis como 
candidato da legenda. A campanha medirá 
forças entre as duas maiores lideranças 
políticas da Bahia. E será acompanhada 
com atenção especial.

Bolsonaro mais flexível
Como se comportará o presidente Jair 

neste 2º ano político? Mais flexível, sem 
dúvida, sob pena de ver aumentada a 
oposição ao governo no Congresso. Mas 
não se espere dele mudanças na “arte” 
de produzir peripécias: falas polêmicas, 
recados diretos e indiretos, frituras de 
ministros. Uma no cravo, outra na ferradu-
ra. O capitão tem um foco: a base radical 
que se engaja de coração em sua defesa. 
Fala todo tempo para ela. E, apesar de 
ter havido alguma contração nesse nú-

cleo, as pesquisas ainda o mostram como 
favorito ou perto do favorito, sendo Moro 
candidato. Este ministro tem um índice 
de avaliação melhor que o de Bolsonaro. 
Neste 2º ano, a articulação do governo 
junto ao Congresso tende a melhorar. 
Até porque se não melhorar, mudanças 
virão. Até se encontrar o perfil adequado 
para a tarefa.

Moro no STF
A nomeação do ministro Sérgio Moro 

para o STF entra na casa de 85, entre 0 
e 100. O ideal dos ideais para Bolsonaro? 
Moro como vice. Mas quem garantiria 
que, não sendo indicado para o STF, ele 
continuaria no governo? Até poderia ficar 
mais um tempo. Mas, na política, há uma 
mosca de olho azul.

A quarentena
O Governo decidiu trazer os brasileiros 

que estão em Wuhan, na China, epicentro 
do coronavírus. Ponto para o Governo. 
Eles serão isolados numa quarentena de 
18 dias. Um desafio. Há infectologistas 
como David Uip, que questionam a eficá-
cia da quarentena sanitária prevista pelo 
Ministério da Saúde. Dizem que há pouca 
informação sobre o tempo de incubação do 
novo coronavírus, não existindo garantia de 
que o período de transmissão seja coberto.

PT e seu retrofit
O governador do Maranhão, Flávio Dino, 

do PC do B, sugere uma ampla aliança 
entre as oposições. E pede ao PT que tente 
mudar sua cara, a partir da mudança de 
nome. O que se chama de “retrofit”, termo 
surgido na Europa e Estados Unidos, que 
significa “colocar o antigo em forma” (retro 
do latim “movimentar-se para trás” e fit 
do inglês, significando adaptação, ajuste). 
Na arquitetura, abriga um conjunto de 
ações de modernização e readequação de 
instalações. O objetivo é preservar o que 
há de bom na velha construção e adequá-la 
às exigências atuais.

Dará certo?
Ora, colocar uma embalagem nova num 

produto desgastado mais parece um dri-
ble para enrolar eleitor. Mudar nome de 
partido sem mudar as pessoas ou reinserir 
um programa ideológico é querer dar uma 
solução perfunctória, inútil. Como se diz 
no vulgo: tapar o sol com peneira. Convém 
lembrar o conceito de identidade e de 

imagem. Identidade é a soma do escopo 
programático, tradição, lutas, história de 
sucesso e insucesso, quadros, enfim, tudo 
que lembre a grandeza do partido. Imagem, 
por sua vez, é a projeção da identidade, 
a percepção sensitiva captada pelos cida-
dãos, a ideia que se tem da agremiação. 
Mudar a imagem sem resgatar a identidade 
é coisa inútil.

A persistência
Fecho a coluna com um valor apreciado 

na política: a persistência.
E lembro: na política, nem sempre a 

menor distância entre dois pontos é uma 
reta como na geometria euclidiana. É uma 
curva. Por exemplo: Fernando Henrique só 
chegou à presidência da República depois 
de ter perdido a eleição de prefeito para 
Jânio Quadros, em São Paulo. Uma curva 
em sua vida.

Colombo
A persistência é uma das principais 

virtudes dos grandes homens. Cristóvão 
Colombo aferrava-se à obsessão de que 
poderia chegar ao Oriente pelo caminho 
do Ocidente. O pensamento não lhe dava 
trégua. Esta foi a diferença entre Colombo 
e os seus contemporâneos. Estava con-
vencido. Queria partir. Mas seria forçado 
a esperar muito. Enquanto aguardava, 
falava do sonho. D. João II, rei de Portugal, 
interessou-se pelo assunto e submeteu o 
projeto de Colombo a uma junta de sábios. 
Estes condenaram a ideia. Quando morreu 
a esposa, Colombo gastou a maior parte 
de suas economias com o enterro. E foi 
para a Espanha.

Fernando e Isabel
Fernando e Isabel, empenhados em 

dispendiosa guerra com os mouros, deram 
apenas meio ouvido à proposta do genovês. 
A rainha, entretanto, foi simpática a ele. 
Concedeu-lhe uma pensão, enquanto a 
junta de notáveis do Reino estudava o 
assunto. Depois de dois anos, a pensão foi 
suspensa. Obrigado a se manter sem ajuda, 
durante os oito anos seguintes vendeu 
livros e mapas que confeccionava. Seus 
cabelos ficaram brancos. Foi atacado pelo 
artritismo. Mas nunca desesperou. E, um 
dia, realizou seu sonho.

(*) - Jornalista, é professor titular da USP, 
consultor político e de comunicação 

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Contar com uma consultoria especializada 
é essencial para essa recuperação.

A tecnologia impactou e conti-
nuará impactando todos os setores 
da sociedade, e no Direito não é 
diferente. Todos os dias, startups 
jurídicas inovam ao criar novas 
soluções para acelerar a rotina 
dos advogados. De acordo com 
Associação Brasileira de Lawtechs 
e Legaltechs, o país tem cerca de 
150 startups cadastradas neste 
segmento, mostrando a força do 
setor. Um exemplo é o site (https://
previdenciarista.com), plataforma 
inteligente que oferece serviços 
para que os advogados economi-
zem tempo e dinheiro com rotinas 
previdenciárias. 

Pensando em facilitar ainda mais 
a rotina destes profissionais, a star-
tup criou em seu site  a calculadora 
de tempo de contribuição, que 
permite fazer um cálculo previden-
ciário em até 5 minutos - bastando o 
usuário enviar o CNIS do segurado 
para a tecnologia organizar todos 
os vínculos rapidamente; ter o 
diagnóstico de todos os benefícios 
disponíveis do segurado; e as me-
lhores petições para cada caso do 
cliente do advogado. 

“É muito simples: o advogado 
insere os períodos que o segurado 
possui contribuição ou envia o 
CNIS do INSS e o sistema puxa os 
períodos, informando atividades 
especiais, conforme o caso. A 
calculadora retorna um relatório 
com todos os benefícios aptos ou 
não, tanto antes como depois da 
Reforma. Isto possibilita que o 
usuário tenha todas as informações 
necessárias de forma rápida e se-
gura, otimizando tempo”, explica 

o cofundador do Previdenciarista, 
Renan Oliveira.

Para ele, os advogados perdem 
muito tempo com cálculos previ-
denciários, o que afeta no desem-
penho do trabalho e no atendimen-
to aos seus clientes. “O objetivo do 
Previdenciarista é tornar a vida 
dos profissionais do Direito menos 
burocrática. Ele não precisa ocupar 
espaço da rotina para fazer contas 
e escrever petições enormes, pois 
o Previdenciarista já faz isso por 
ele”, destaca.

A startup disponibiliza relató-
rios de tempo e renda para cada 
benefício, indicação das melhores 
petições para o benefício selecio-
nado pelo advogado, autopreenchi-
mento das petições com os dados 
do cliente e advogado, gestão dos 
clientes previdenciários, histórico 
de eventos do cliente e armaze-
namento de cálculos, petições e 
documentos do cliente na nuvem.

A plataforma está no ar desde 
2013 e foi desenvolvida a partir 
dos mais de 15 anos de experiência 
dos seus fundadores. A platafor-
ma está no ar desde 2013 e, até 
2018, somou mais de 2 milhões 
de visitas e cerca de 10 milhões 
de visualizações de páginas. “Ao 
criar o site nossa ideia principal 
foi conseguir ajudar os advoga-
dos a melhorarem suas rotinas 
por meio da tecnologia. Com o 
apoio dos nossos materiais, eles 
entregam um trabalho eficiente 
e de qualidade para seus clientes 
e conseguem otimizar seus pro-
cessos, atendendo mais clientes 
também”, finaliza Renan.

Entenda como é possível recuperar 
empresas à beira da falência

Daniel Toledo (*)

Além da moeda, que precisa 
ir bem para alavancar os 
empresários, existem outras 

questões, especialmente na admi-
nistração de negócios que podem 
resultar na falência de empresas 
se mal gerenciadas.

Quando a empresa está nesta 
situação por conta desses motivos, 
é preciso aceitar ou trabalhar ardu-
amente na recuperação dela. Além 
de dinheiro, uma equipe dedicada e 
que entenda os processos de cada 
setor, pode ser o diferencial para 
que as coisas voltem a dar certo.

Embora a economia seja impor-
tante, não é o único determinante 
para o sucesso. O primeiro item 
a ser analisado em uma empresa 
que está à beira de um processo 
de falência é a estrutura. 

É necessário saber quais foram 
os motivos para chegar nesse mo-
mento. Muitas vezes, o erro pode 
estar relacionado a gastar mais 
do que consegue faturar, grandes 
endividamentos, talvez inadim-
plência onde houve erro de gestão 
do departamento jurídico, na co-

A economia é um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento de um país, no entanto não é 
possível dizer que os negócios brasileiros dependem exclusivamente disso para que sejam lucrativos
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ão administrativa, financeira, os passi-
vos e ativos, quem são os credores, 
onde foram cometidos os erros e 
entender se essa organização pode 
ser modificada a ponto de se recu-
perar e ter resultados positivos.

Há um grande número de pedi-
dos de recuperação de empresas 
brasileiras, em razão de falta de 
crédito para investir em tecnolo-
gia, marketing, desenvolvimento, 
novas estruturas e até treinamento. 
Para o consultor, isso acontece 
porque os empresários utilizam o 
próprio capital de giro, parte do 
lucro, para simular uma institui-
ção financeira quando oferecem 
parcelamentos e crediário para os 
consumidores.  

Muitos gestores notam que estão 
em um caminho perigoso antes de 
ser algo sem volta. Por esse moti-
vo, contar com uma consultoria 
especializada, e que possui uma 
visão técnica, é essencial para essa 
evolução.

(*) - É advogado da Toledo e 
Advogados Associados especializado 
em direito internacional, consultor de 

negócios internacionais e palestrante. 
(www.toledoeassociados.com.br).

brança, alguma inexperiência do 
administrador ou decisões erradas.

O decreto de falência pode ser 
considerado um último suspiro, 
mas nesse período há tempo para 
fazer uma intervenção financeira 
imediata ou se preparar para os 
problemas que acompanham a 
condição, uma vez que há impactos 
em relação a crédito e consequen-
temente na vida pessoal. Alguns fa-

tores serão apurados para concluir 
o caso. Será analisado se houve má 
gestão, má fé, se realmente foi um 
fator de mercado ou concorrência 
que gerou essa quebra.

Saber se uma empresa pode ser 
recuperada ou não depende da 
avaliação de quem vai receber essa 
empreitada. O primeiro passo da 
avaliação é notar principalmente 
qual é a estrutura da empresa, seja 

Startup cria calculadora 
que otimiza tempo de 

trabalho dos advogados

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais 
utilizado no mundo, e nos pequenos negócios 
não poderia ser diferente. Segundo a pesquisa 
Transformação Digital nas MPE, realizada pelo 
Sebrae em 2018, 72% das micro e pequenas 
empresas se comunicam com os clientes pelo 
WhatsApp. O aplicativo é usado para: dispo-
nibilizar informações relacionadas a produtos 
e serviços (59%), atendimento online (59%), 
vendas (43%) e cadastrar clientes (26%).

“Diante dos vários compromissos que os 
empreendedores assumem diariamente, toda 
ferramenta que melhore a produtividade é 
considerada essencial”, afirma Márcio Barbosa, 
consultor de negócios do Sebrae em São Paulo. 
O WhatsApp Business, versão do aplicativo 
voltada para negócios, entra então em cena. 
Apesar de ainda ser desconhecido por muitos 
empresários, esse software gratuito tem po-
tencial para apoiar donos de micro e pequenas 
empresas em diferentes tarefas no dia a dia. 

Mas há quem acredite que a versão “Business” 
seja muito parecida com a original. Para eliminar 
dúvidas, nosso consultor explica as reais vanta-
gens do novo aplicativo. Para Márcio, a diferença 
entre as duas versões está nas funcionalidades 
voltadas para o ganho de produtividade, que 

são o foco do WhatsApp Business. “Entre elas, 
podemos destacar a possibilidade de cadastrar 
os dados da empresa, como endereço, tipo de 
atividade empresarial, horário de funcionamento, 
e-mail, respostas automáticas, etiquetas dos con-
tatos e catálogo de produtos e serviços”, explica.

O Sebrae reuniu algumas dicas para empre-
endedores interessados em utilizar a versão de 
negócios do WhatsApp. Confira:

1.Use também o WhatsApp Web - Além de 
poder levar o aplicativo para qualquer lugar no 
seu smartphone, você também pode acessar no 
notebook ou computador, por meio do recurso 
WhatsApp Web. Ainda existe a possibilidade de 
cadastrar o número do seu telefone fixo: basta 
esperar um minuto durante a instalação para a 
opção de validação do número com uma ligação 
telefônica aparecer.

2. Utilize respostas automáticas e etiquetas - A 
possibilidade de enviar respostas automáticas para 
o cliente no primeiro contato ou quando estiver 
fora do horário de atendimento - e até criar 
respostas rápidas digitando apenas uma letra 
ou caractere - é uma ótima forma de manter um 
bom relacionamento com os clientes. As etiquetas 
permitem também organização dos processos 
internos do negócio, por exemplo, pedidos penden-

tes, pedidos enviados, pós-vendas, dentre outros.
3. Você pode criar catálogos - Com a versão 

para negócios do WhatsApp é possível criar 
ainda um catálogo de produtos ou serviços e 
compartilhar com seus contatos ou deixar ofer-
tas disponíveis no perfil. O empresário poderá 
inserir imagens, descrever seus produtos e/
ou serviços, informar preços, inserir um link 
de compra ou qualquer outra informação que 
julgar importante. Mas esteja atento à qualida-
de das imagens/filmagens, tipos de produtos 
catalogados e, até mesmo, com a foto do perfil 
da empresa. A apresentação conta muito na 
escolha entre uma empresa ou outra. 

4. Respeite e preserve o cliente - Quando tiver 
acesso ao número de telefone do cliente, pergunte 
se ele gostaria de receber informações sobre sua 
empresa, produtos e/ou serviços. Utilize listas de 
transmissão ao invés da criação de grupos, isso 
preserva o número de celular do seu cliente.

5. Cuidado com o “spam” - Faça relacio-
namento com o cliente e ofereça conteúdo 
relevante para que ele lembre da sua empresa. 
Contudo, forçar a venda empurrando produtos 
pode fazê-lo “denunciar” o seu negócio – o que 
pode gerar o bloqueio ou banimento do perfil 
do negócio no WhatsApp Business (AI/Sebrae).

Aprenda a utilizar o WhatsApp Business

O pretendente: JOSÉ HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, nascido nesta Capital, Guaia-
nases - SP, no dia 26/06/1993, estado civil divorciado, profissão bombeiro civil, residente e 
domiciliado em Itaquaquecetuba - SP, filho de Andreia Pereira dos Santos. A pretendente: 
MILAGRO MENGANA CASTAÑEDA, nascida em Santiago de Cuba, República de Cuba, 
no dia 26/12/1984, estado civil solteira, profissão professora, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de Luis Mengana Castillo e de Celeste Maribel Castañeda Guerra.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Oficial

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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