
O reboco da 
retrofit

A arquitetura política 
no Brasil precisa de 
grande reformulação, 
a começar pelo reforço 
das identidades 
partidárias, hoje 
esgarçadas como pano 
roto imprestável 

Partidos abandonaram 
seus programas ini-
ciais, arrastados pela 

débâcle das ideologias, 
cujo marco foi a derruba-
da do Muro de Berlim. O 
socialismo clássico perdeu 
as estribeiras, o liberalismo 
mais parece uma parede re-
bocada a todo momento, ao 
gosto do experimentalismo 
de governantes sem rumo 
fixo, enquanto a social-
-democracia se estiola, 
perdendo substância.  

Por aqui, o esforço de 
renovação tem se concen-
trado na superfície, mais 
claramente no nome da 
sigla. O DEM, que subs-
tituiu o PFL, se esforçou 
para apagar sua ligação 
com a ditadura militar. O 
PMDB, mais recentemente, 
tirou o P de partido, mas 
não conseguiu acender a 
velha chama que Ulisses 
Guimarães carregou por 
anos a fio, sob os hinos 
da liberdade, dos direitos 
humanos e da democracia. 
Bolsonaro tenta criar um 
partido para chamar de seu, 
o Aliança pelo Brasil, cujo 
escopo aponta para três Bs: 
boi, bíblia e bala.

Cheguemos perto do PT. 
Onde está a coluna verte-
bral do ente criado em fins 
dos anos 80 no ABC Paulis-
ta, sob o calor do chão de 
fábricas, o grito rouco de 
Lula, a bandeira vermelha 
do socialismo e a corrente 
uníssona de trabalhado-
res? Hoje, o PT está no 
epicentro da crise política 
que, há tempos, massacra 
a imagem de protagonistas, 
muitos expulsos da vivên-
cia congressual pelo voto, 
alguns detidos e outros 
respondendo a processos.

O PT está na caldei-
ra fervente da Operação 
Lava-Jato. A sigla saiu da 
redoma do exclusivismo 
ético e moral em que se 
refugiou por muito tempo. 
Já não tem credibilidade 
para fazer a pregação entre 
“nós e eles”. O PT, como 
outros entes partidários, 
pode fazer algo para limpar 
sua fachada?

O governador do Mara-
nhão, Flávio Dino, apontou 
uma pista. Estreita, mas 
pode ser o início de ampla 
remodelagem. Sugeriu a 
mudança de nome. Surgiu 
até a expressão “retrofit”. 
Esse termo, surgido na 
Europa e Estados Unidos, 
significa “colocar o antigo 
em forma” (retro do latim 
“movimentar-se para trás” 
e fit do inglês, significan-
do adaptação, ajuste). Na 
arquitetura, abriga um 
conjunto de ações de mo-
dernização e readequação 
de instalações. O objetivo 

é preservar o que há de 
bom na velha construção 
e adequá-la às exigências 
atuais.

Fiquemos, por enquan-
to, na mudança de nome. 
Dará resultados? Depende. 
Colocar uma embalagem 
nova num produto des-
gastado mais parece um 
drible 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. 
Mas pode ser a chave para 
abrir a porta. Nesse ponto, 
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 par-
tido. Imagem, por sua vez, 
é a projeção da identidade, 
a percepção sensitiva cap-
tada pelos cidadãos, a ideia 
que se tem da agremiação.   

A imagem dos partidos 
brasileiros está no fundo do 
poço. E sua elevação para 
níveis satisfatórios não se 
dará apenas por meio de 
artifícios do marketing, 
o que chamo também 
da cosmética partidária. 
Voltemos ao exemplo da 
parede. Pintar uma parede 
velha sem mexer no reboco 
poderá deixá-la bonita por 
pouco tempo. Desabará se 
não receber massa para 
sustentá-la.

Mais que retrofit imagé-
tico, os partidos deverão 
mexer em sua completa 
engenharia, montando 
uma base de conceitos e 
programas, um arsenal de 
compromissos, estruturas 
sólidas capazes de suportar 
as tempestades da política. 
E o que acontecerá se as 
siglas não se vestirem com o 
manto de conteúdos? Ora, 
afastamento progressivo da 
sociedade. Os eleitores aca-
barão votando em figuras 
do momento, aventureiros, 
impostores, perfis canhes-
tros e sem preparo. 

Sob essa teia, entrare-
mos nas próximas rodadas 
eleitorais. Não se percebe 
no horizonte nenhum sinal 
de renovação partidária, a 
partir das premissas aqui ex-
postas. Um ou outro partido, 
como o Novo, engatinham na 
trilha mudancista. Mas uma 
andorinha só não faz verão. 
E tem faltado a essa sigla 
capacidade de comunicação 
e de articulação social. 

O momento sugere seguir 
os passos de Zaratustra, 
o profeta de Nietzsche: 
“novos caminhos sigo, 
uma nova fala me empol-
ga. Cansei-me das velhas 
línguas. Não quer mais o 
meu espírito caminhar com 
solas gastas”. 

(*) - Jornalista, é professor titular 
da USP, consultor 

político e de comunicação 
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

www.netjen.com.br

São Paulo, terça-feira, 04 de fevereiro de 2020Política 5

A venda de cerca de 300 
mil terrenos de marinha 
(próximos da linha das 
marés) em todo o país 
pode render R$ 3 bilhões 
à União. O levantamento 
foi divulgado pela Secre-
taria de Coordenação e 
Governança do Ministério 
da Economia. A proprie-
dade desses terrenos é 
dividida entre a União e 
um particular – cidadão 
ou empresa. O particular 
fica com 83% do domínio, 
cabendo à União a posse 
dos 17% restantes, num 
regime chamado de afo-
ramento. 

Nesse modelo, o ocu-
pante paga a taxa anual 
de foro, espécie de alu-
guel pelo uso da parte 
pertencente ao governo. 
O Ministério da Economia 
pretende vender os 17% 
da União aos ocupantes, 
que passarão a ter to-
tal posse dos terrenos. 
Embora o instrumento 
exista na legislação, a 
MP 915, editada no fim 
de dezembro, simplifica 

Queda no 
desemprego ajuda a 
aquecer o consumo

A queda na taxa média de 
desemprego no País em 2019, 
apontada pelo IBGE na sexta-
-feira (31), deve ter impacto 
positivo no desempenho do 
consumo. “Qualquer elevação 
no número de pessoas em-
pregadas, seja com carteira 
assinada ou não, é importante 
porque aumenta a renda do 
trabalhador e, por consequên-
cia, o consumo, que é a mola 
propulsora da economia”, diz 
Marcel Solimeo, economista da 
Associação Comercial de São 
Paulo (ACSP).

A pesquisa Pnad aponta que 
a média de pessoas desem-
pregadas em 2019 foi de 12,6 
milhões, 1,7% a menos do que 
no ano anterior. A informalida-
de, no entanto, subiu de 39% 
para 41,1% no mesmo período. 
Segundo Solimeo, a carteira 
assinada é importante para 
dar estabilidade e segurança 
ao trabalhador e, também, 
ajuda na arrecadação para a 
Previdência.

“O aumento no emprego 
indica que a economia está cres-
cendo. Mesmo que lentamente, 
o importante é que a taxa de 
ocupação está melhorando, 
assim como a economia como 
um todo. Mas a caminhada é 
longa e difícil até chegarmos 
aos níveis de antes da crise”, 
afirma (AI/ACSP).

Davi revelou seu otimismo com as mudanças que começaram a 
ser implementadas em 2019.

Com discurso concilia-
dor, Davi aposta no 
reforço do papel de-

cisório do Parlamento como 
fiel da balança para fortalecer 
as instituições e construir 
uma legislação favorável ao 
crescimento econômico e ao 
ambiente democrático.

“Seremos a Casa da pon-
deração, da moderação e da 
conciliação, porque o que os 
brasileiros esperam da gente 
não é uma briga institucio-
nal. O que está assegurado 
na Constituição é a harmonia 
e a independência dos Pode-
res. Eu quero manter esse 
equilíbrio, o diálogo, o en-
tendimento e colocar a pauta 
do Senado e do Congresso 
para trabalhar a favor dos 
brasileiros, para reaquecer 
a economia, gerar empregos 
e melhor qualidade de vida”, 
declarou.

Como estão as condições 
dos imigrantes no Brasil

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) 
vai discutir, hoje (4), a situação dos imi-
grantes no país. A audiência pública foi 
pedida pelo presidente do colegiado, sena-
dor Paulo Paim (PT-RS). De acordo com 
o Relatório Anual do Observatório das Mi-
grações Internacionais (OBMigra), lançado 
pelo Ministério da Justiça em 2019, o país 
registrou, de 2010 a 2018, um total de 774,2 
mil imigrantes e refugiados. 

Haitianos e venezuelanos são as princi-
pais nacionalidades registradas no Brasil. 
Levantamento feito também em 2019 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) aponta que apenas 
215 cidades no país oferecem algum tipo 
de serviço aos imigrantes ou refugiados 
registrados em 3.876 dos 5.568 municípios 
brasileiros.

Foram convidados para a reunião a as-
sessora para assuntos sobre refugiados 
do Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, Claudia Giovannetti, o 
presidente da Comissão Nacional de Di-
reitos Humanos do Conselho Federal da 
OAB, Hélio das Chagas Leitão Neto, e o 
embaixador diretor do Departamento de 
Nações Unidas do Itamaraty, Luís Fernando 
Abbott Galvão.

Também são esperados para o debate 
o oficial da unidade de proteção do Alto 
Comissariado das Nações Unidas para 
os Refugiados no Brasil (Acnur), Pablo 
Mattos, a coordenadora programática da 
Fundação Avina, Rogenir Almeida Santos, 
e a presidente da Associação Nacional dos 
Defensores Públicos Federais (Anadef), 
Luciana Grando Bregolin (Ag.Senado).

Projeto do senador Irajá (PSD-
-TO) cria novo modelo de empresa 
para jovens empreendedores, que 
poderão ganhar incentivo para abrir 
um negócio. O projeto cria uma 
nova modalidade empresarial cha-
mada Microempreendedor Jovem. 
A proposta aguarda designação de 
relator na Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS).

De acordo com o autor, a proposta 
adapta as regras do Microempreen-
dedor Individual (MEI) previstas no 
Simples Nacional e abre uma nova 
faixa de faturamento de até R$ 180 
mil com pagamento de impostos 
reduzidos e fixos (R$ 122,98 por 
mês), exclusivamente para micro-
empresas que tenham em seu quadro 
societário jovens de até 29 anos. Em 
sua justificativa, Irajá cita o projeto 
que institui a Nova Lei do Primeiro 
Emprego para melhorar a situação 

dos brasileiros em busca de trabalho, 
e que vem em complemento a essa 
iniciativa. 

“Segundo dados do IBGE, o de-
semprego afeta principalmente os 
jovens. A maior taxa fica para o grupo 
de 25 anos a 39 anos, que chega a ser 
quase três vezes superior à média ge-
ral. E entre os jovens que encontram 
emprego, a imensa maioria, quase 
90%, vão para a informalidade, tra-
balhando sem carteira assinada ou 
por conta própria, mas sem empresa 
constituída”, argumenta Irajá.

Segundo o autor, o objetivo é 
avançar com medidas que, além de 
incentivar a contratação de jovens, 
estimulem a formalização de empre-
sas por cidadãos com até 29 anos. O 
projeto também deverá passar pela 
Comissão de Assuntos Econômicos 
e pelo Plenário, antes de seguir para 
a Câmara (Ag.Senado). 

Presidente do Senado aposta nas 
reformas para o país crescer em 2020
Projetos de desenvolvimento econômico aliados às pautas sociais são prioridades este ano para o 
Congresso Nacional, de acordo com o presidente Davi Alcolumbre, otimista com a retomada dos 
trabalhos legislativos
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do ritária está a reforma tribu-
tária com uma proposta de 
mudança na cobrança de 
impostos. Senado e Câmara 
instalam neste mês uma 
comissão mista com a tarefa 
de reunir em um só texto as 
principais matérias sobre o 
assunto no Congresso. 

“O cerne da reforma tri-
butária é a simplificação 
da cobrança dos impostos. 
Precisamos de tranquilidade 
jurídica porque são porta-
rias, resoluções, instruções 
normativas, cada estado tem 
a sua, a União tem a sua, os 
municípios têm a sua. Com a 
preocupação de que a gente 
possa equilibrar uma possí-
vel perda de arrecadação dos 
municípios e dos estados, e 
que a gente possa conciliar 
isso para ninguém perder 
nada”, destacou Davi (Ag.
Senado). 

Davi avalia que as campa-
nhas para as eleições muni-
cipais não devem interferir 
no ritmo das votações no 
Senado. “Quando a gente 
tem a alternativa de uma 
legislação em que há a con-
ciliação, e ela é importante, 
os líderes podem até abrir 

mão dos prazos. Então, se 
construirmos isso, conse-
guiremos nesses quatro me-
ses colocar muitas matérias 
importantes em votação e 
aprovação, e encaminhar ao 
Executivo para a sanção”, 
disse.

No topo da agenda prio-

Venda de terrenos de marinha 
pode render R$ 3 bilhões

os procedimentos para a 
remissão de foro, nome 
oficial desse tipo de venda.

A MP também agiliza 
a avaliação do valor das 
propriedades. Até o fim 
do ano passado, o terreno 
precisava receber a visita 
de um agente da União 
para ser avaliado. Agora, 
o procedimento passará a 
ser feito automaticamente, 
por meio de uma avaliação 
informatizada baseada em 
modelos estatísticos adap-
tados a cada localidade. 
Nas próximas semanas, o 

Ministério da Economia 
editará uma portaria re-
gulamentando a avaliação 
eletrônica.

O modelo de aforamento 
baseia-se num contrato 
de 1831 que delimitava 
as áreas pertencentes à 
União conforme o movi-
mento das marés. Segun-
do a Superintendência 
do Patrimônio da União, 
esse regime não condiz 
com a realidade atual, o 
que justifica a venda dos 
terrenos em larga escala 
(ABr).

A MP 915 simplifica os procedimentos para a remissão de foro, 
nome oficial desse tipo de venda.
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Austria Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 12.825.404/0001-01 - NIRE 35.224.836.519

Ata de Reunião de Sócios Quotistas
1. Data, Horário e Local: 10/12/19, às 10h, na sede social da sociedade Austria Incorporadora Ltda., com sede em São Paulo/SP, Avenida 
República do Líbano, 1921, Ibirapuera, CEP 04501-002, CNPJ/MF nº 12.825.404/0001-01, com seu contrato social devidamente arquivado 
na JUCESP sob o NIRE 35.224.836.519, em 28/10/10 (“Sociedade”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da
presença da totalidade dos sócios da Sociedade, conforme facultado pelo disposto no artigo 1.072, §2º, do Código Civil vigente, a saber: EZ 
TEC Empreendimentos e Participações S.A., sociedade anônima de capital aberto, com sede em São Paulo/SP, Avenida República do Líbano, 
1921, Ibirapuera, CEP 04501-002, CNPJ/MF nº 08.312.229/0001-73, registrada na JUCESP sob o NIRE 35.300.334.345, neste ato representa-
da por seus diretores, Srs. Flavio Ernesto Zarzur, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 7.746.329-8, SSP/SP, CPF/MF nº 035.893.548-28;
e Roberto Mounir Maalouli, brasileiro, casado, advogado, RG 35.092.446-6, SSP-SP, CPF/MF nº 308.038.838-03, ambos residentes e domi-
ciliados em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida República do Líbano, 1921, Ibirapuera, CEP 04501-002, e Cyrela Brazil Realty 
S.A. Empreendimentos e Participações, sociedade anônima de capital aberto, com sede em São Paulo/SP, Rua do Rócio, 109, 2º andar, Sala
1 - parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000, CNPJ/MF nº 73.178.600/0001-18, registrada na JUCESP sob o NIRE 35.300.137.728, neste ato repre-
sentada por seu diretor, Sr. Miguel Maia Mickelberg, brasileiro, casado, economista, RG 62.680.742-6, SSP/SP, CPF/MF nº 006.105.080-67,
juntamente com sua procuradora Sandra Esthy Attié Petzenbaum, brasileira, casada, analista de sistemas, RG 17.015.805-6, SSP/SP, CPF/
MF nº 132.903.268-37, ambos residentes e domiciliados em São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua do Rócio, 109, 3º andar, Sala 
1 - parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000. 3. Mesa: Presidente - Flavio Ernesto Zarzur; Secretário - Roberto Mounir Maalouli. 4. Ordem do
Dia: deliberar e aprovar a redução do capital social da Sociedade, com consequente autorização para alteração do contrato social, conforme 
disposto no artigo 1.082, inciso II, do Código Civil vigente, bem como determinar a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fi ns. 
5. Deliberações: Após discussão e votação a respeito da ordem do dia, resolvem os Sócios, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas,
reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social (artigo 1.082, inciso II, do Código Civil vigente), atualmente de 
R$ 25.497.000,00 para R$1.000.000,00, autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar a publicação desta ata,
na forma da lei, para os devidos fi ns. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada
por todos os presentes. Presidente - Flavio Ernesto Zarzur; Secretário - Roberto Mounir Maalouli; Sócios Quotistas: EZ TEC Empreendimentos e 
Participações S.A. e Cyrela Brazil Realty S.A Empreendimentos e Participações. (todos acima identifi cados e qualifi cados).

Projeto incentiva jovens 
empreendedores a abrirem negócio

A proposta adapta as regras do MEI e cria o Microempreendedor Jovem.
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