
Vamos vencer a 
batalha? Depende

Deu a louca no 
presidente Jair 
Bolsonaro

A entrevista coletiva 
para a qual convo-
cou 9 ministros nada 

mais foi do que uma de suas 
tentativas para transmitir 
a ideia de que o país tem 
piloto, que não está a de-
riva, e é ele quem manda 
em matéria de ataque ao 
Covid-19, e não o ministro 
da Saúde, Luiz Mandetta. 
Foram hilariantes as cenas 
da máscara, que sempre 
escapulia das orelhas quan-
do Sua Excelência tentava 
recolocá-las depois de tirá-
-las para falar. Contrariou 
as indicações médicas para 
sua manipulação. O que 
revela apenas a intenção de 
convencer plateias de que é 
uma pessoa prevenida.

As revelações dos minis-
tros, fora uma ou outra in-
formação do ministro Paulo 
Guedes, planaram sobre as 
nuvens das generalidades. O 
evento, enfim, foi uma peça 
circense mal ensaiada. Uma 
pantomima. E não contri-
buiu para a maré de impro-
visação que assola pedaços 
do território, às voltas com 
carência de equipamentos 
essenciais para enfrenta-
mento do coronavírus. Me-
rece consideração o esforço 
do ministro Mandetta para 
pôr em ordem  a estrutura 
da saúde, mas o porte do 
país e a agilidade como o 
vírus se propaga atrapalham 
a eficácia das ações.

A mensagem desespe-
radora de uma brasileira 
chegando no aeroporto de 
Guarulhos, vinda de Verona, 
resume a situação: “guarda, 
acabo de chegar da Itália, 
país que é o centro da epi-
demia na Europa e vocês 
nem medem nossa tempe-
ratura”? “Não, senhora, não 
temos equipamento para 
fazer isso”. Projeções de 
consultorias apontam que 
o Brasil, logo, logo, chegará 
aos 20 mil contaminados. 
Meados de abril.

Temos de considerar, 
para efeito de combate à 
pandemia, a precária situ-
ação das margens sociais, 
cercadas de carências: sa-
neamento básico, proximi-
dade de barracos e favelas, 
transportes abarrotados, 
estabelecimentos hospita-
lares sem equipamentos e 
condições de atendimento 
às demandas, entre outros 
fatores. Mas a questão de 
fundo, a permear a boa ou 
a má aplicação das orien-
tações, é o ethos nacional, 
a maneira de ser, pensar e 
agir do brasileiro.

Por nossas plagas  grassa 
a desconfiança, estiola-se 
a crença nas autoridades, 
quebram-se a todo o mo-
mento os elos da cadeia 
normativa. “É para fazer 
isso conforme prescreve a 
lei?” Mesmo tendo um olho 
no malfeito, o transgressor 

não quer saber. Pratica o 
que acha mais convenien-
te. E o bom senso não é 
respeitado? Apenas quan-
do não fere o que a pessoa 
acha seu direito. Por isso 
mesmo, o advérbio talvez 
é mais apreciado do que a 
certeza impressa na cultu-
ra anglo saxã: sim, sim ou 
não, não. (Experimente 
perguntar a um brasileiro 
quantas horas trabalha por 
semana. Resposta tende 
a ser: “trabalho mais ou 
menos 40 horas”).

Em suma, há um mais ou 
menos induzindo a execu-
ção das orientações dadas 
para combate ao coronaví-
rus. A margem de manobra 
exibe uma curva entre 30% 
a 50% ao que deve ser feito 
de acordo com as recomen-
dações. Ora, se o presidente 
da República, no mais alto 
pedestal das autoridades 
do país, é o primeiro a 
descumprir regras, por que 
eu, simples cidadão, devo 
ser reto como uma régua? 
Esse argumento circula no 
sistema cognitivo nacional. 
(Lembrando: Bolsonaro se 
referiu ao coronavírus como 
“histeria”, “exagero da mí-
dia”, “fantasia” e enxergou 
até uma luta clandestina de 
grupos que querem desesta-
bilizar seu governo).

Dessa forma, a flexibi-
lidade, nata no ethos na-
cional, como podemos ler 
em grandes autores, como 
Sérgio Buarque de Holan-
da, Gilberto Freyre, Darcy 
Ribeiro, poderá ser um 
empecilho para o governo 
Jair Bolsonaro chegar a bom 
termo. As relações com o 
Congresso continuam ten-
sas e não há no horizonte 
sinais de melhora. O entorno 
presidencial foi acometido 
da doença da onisciência 
que baixa nas cortes. Tudo 
que emana do pensamento 
do soberano vem adornado 
com o véu divino. Não pode 
ser contestado.

Pergunta de pé de pági-
na: “mas o Brasil poderá 
ser eficaz no combate ao 
coronavírus, mesmo sob o 
estardalhaço da linguagem 
bolsonariana?” Resposta: a 
depender do grau de cons-
cientização da população. 
Para tanto, devemos nos 
livrar do enquadramento 
a que fomos jogados na 
moldura dos quatro tipos 
de sociedade no mundo: 
o primeiro é a sociedade 
inglesa, onde tudo é per-
mitido, salvo o que for 
proibido; o segundo é a 
sociedade alemã, onde tudo 
é proibido, salvo o que for 
permitido; o terceiro é a 
totalitária, ditatorial, onde 
tudo é proibido, mesmo o 
que for permitido; e o quar-
to tipo é a brasileira, onde 
tudo é permitido, mesmo o 
que for proibido.

 
(*) - Jornalista, é professor titular da 

USP, consultor político 
e de comunicação Twitter@

gaudtorquato. Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).
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Governo Federal 
regulamenta 
digitalização de 
documentos

Foi publicado no DOU da 
última quinta-feira (19) o De-
creto 10.278/20, que estabelece 
a técnica e os requisitos para 
digitalização de documentos 
públicos ou privados, a fim de 
que documentos digitalizados 
produzam os mesmos efeitos 
legais dos documentos originais.

A matéria prevê, dentre ou-
tros pontos, que o documento 
digitalizado destinado a se 
equiparar a documento físico 
para todos os efeitos legais e 
para a comprovação de qualquer 
ato perante pessoa jurídica de 
direito público interno deverá 
ser assinado digitalmente com 
certificação digital no padrão 
da Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira (ICP-Brasil), 
de modo a garantir a autoria 
da digitalização e a integridade 
do documento e de seus me-
tadados.

Na hipótese de documento 
que envolva relações entre 
particulares, qualquer meio 
de comprovação da autoria, 
integridade e, se necessário, 
da confidencialidade de docu-
mentos digitalizados será válido, 
desde que escolhido de comum 
acordo pelas partes ou aceito 
pela pessoa a quem for oposto 
o documento. Após o processo 
de digitalização, o documento 
físico poderá ser descartado, 
ressalvado aquele que apresen-
te conteúdo de valor histórico.

Para o presidente-executivo 
da Associação das Autoridades 
de Registro do Brasil (AARB), 
Edmar Araújo, a medida vai de 
encontro à simplificação nas 
relações entre os cidadãos e 
empresas e o poder público. 
“Diante deste cenário de crise 
devido ao risco de avanço do 
Coronavírus, é imprescindível 
que a tecnologia à distância 
proporcione a continuidade 
dos negócios e o uso do cer-
tificado digital ICP-Brasil na 
transação dos documentos traz 
a segurança jurídica necessária 
além, claro, da simplificação dos 
processos”. Fonte e mais infor-
mações: (www.aarb.org.br).

Em meio a emergência 
global causada pela pandemia 
do coronavírus, os empresá-
rios do mundo inteiro estão 
lidando com um inimigo a 
mais além do vírus, que é 
a diminuição drástica das 
receitas e do faturamento 
devido a necessidade de 
fechar as portas ou diminuir 
as atividades como medida 
de contenção do avanço do 
covid-19.

O empresário Richard 
Harary, CEO da Macrobaby, 
maior loja de enxovais de 
bebê dos Estados Unidos, 
aponta que para as empresas 
sobreviverem em tempos 
como esse e evitarem o pior 
terão de tomar medidas drás-
ticas: “temos que lembrar que 
não é um problema isolado, e 
sim uma catástrofe mundial 
que afeta muito mais do que a 
economia, mas principalmen-
te a saúde das pessoas. Mas é 
em tempos de dificuldade que 
surge a necessidade de calma 
e pensar fora da caixa, para 
viabilizar algumas medidas 
que farão a diferença nos seus 
negócios”. 

Richard Harary enumera 
sete passos para atravessar a 
recessão causada pela emer-
gência global do Coronavírus 
e manter o seu negócio de pé. 
Confira: 
 1) Renegocie aluguéis 

e prazos - Se o Imóvel 
da empresa for alugado, 
entre em contato com 
proprietário explican-
do a situação e peça 
uma carência de 1 a 2 
meses de aluguel, ou 
algum desconto devido 
à situação de emergên-
cia. Se o Imóvel for fi-
nanciado, faça a mesma 
coisa com a financeira.

 2) Use o seguro - Veja 
se o seu seguro cobre 
a eventualidade de pre-
juízos gerados pelo fe-

O empresário Richard Harary, CEO da Macrobaby.
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O documento traz orientações 
sobre como os donos de 
pequenas empresas podem 

fazer o controle das finanças mais 
preciso diante de complicações nos 
negócios no atual cenário.

Com o avanço do Coronavírus 
no país, os pequenos negócios têm 
sofrido com a redução na produção, 
no número de clientes e também 
com o faturamento menor. Segundo 
o Sebrae, o guia traz algumas dicas 
para acelerar o "enfrentamento do 
problema e, assim, possibilitar a 
retomada da agenda de desenvol-
vimento da economia".

Entre as dicas estão fazer uma 
previsão das despesas para um 
período de dois ou três meses. Se 
possível, identificando os valores 
de acordo com o tipo de despesas; 
evitar fazer alguma despesa que não 

seja extremamente necessária para 
a continuidade dos negócios; nego-
ciar as despesas com maior impacto 
no negócio, bem como negociar 
também as despesas bancárias, 
buscando um prazo maior para o 
pagamento dos seus compromissos.

O Sebrae disse ainda que vai 
informar a empresários e funcioná-
rios dos segmentos mais afetados 
pela pandemia sobre medidas de 
prevenção e oferecer orientação 
gerencial e financeira. "O Sebrae 
também pretende atuar junto aos 
entes públicos para negociar a pror-
rogação do prazo para pagamento 
de tributos, ampliação da garantia 
de operações de crédito e liberação 
de linhas de crédito especiais para 
mitigar os efeitos negativos da pan-
demia sobre os negócios", informou 
a assessoria (ABr).

Sebrae lança 
guia com dicas 

de gestão financeira
Como forma de apoiar os donos de pequenos negócios em razão 
da instabilidade econômica causada pela pandemia do novo 
Coronavírus, o Sebrae lançou um guia com dicas de gestão de 
financeira

Sete passos para o seu negócio 
sobreviver à crise

chamento devido a uma 
catástrofe nacional, que 
é o caso do que estamos 
passando hoje em dia.

 3) Reduza carga horária 
e custos fixos - Corte 
os custos fixos em tudo 
que for possível. Reduza 
a carga horária dos fun-
cionários ao máximo. Se 
preciso, dispense alguns 
funcionários e mantenha 
na empresa somente os 
melhores.

 4) Motive a sua equipe 
a vestir a camisa - 
Motive os funcionários 
que não foram dispen-
sados a vestir a camisa 
da empresa, mais que 
nunca. Conscientize-os 
para que juntos, funcio-
nários e empregador, 
possam superar esta cri-
se. Importante também 
manter a comunicação 
e acompanhar de perto 
aqueles que precisarão 
trabalhar remotamente 
em home office.

 5) Ganhe tempo - Veja to-
dos os custos que podem 
ser cortados. Faça uma 
lista e enumere tudo que 
possa ser temporaria-
mente pausado. Corte ao 
máximo os gastos e avise 
aos fornecedores que 
só vai poder pagar após 

as coisas se regulari-
zarem. Converse, seja 
sincero e peça algum 
tempo a todos.

 6) Invista na criativi-
dade e na internet 
- Seja criativo e en-
contre novas maneiras 
de vender nesta época 
de dificuldade. Listar 
sua empresa e seus 
produtos no eBay, 
MercadoLivre e simila-
res pode ser uma boa 
alternativa para seguir 
com as vendas. Procu-
re os melhores market 
places da internet e 
posicione sua empre-
sa digitalmente nas 
redes sociais. Investir 
na divulgação online e 
criar promoções fortes 
para manter algum 
fluxo de caixa é mui-
to importante nessa 
hora. Lembre-se que 
as vendas online estão 
mais em alta nesta 
época de isolamento 
e quarentena.

 7) Mantenha a calma 
- Este é o passo mais 
importante: manter a 
calma. Tudo vai voltar 
ao normal e quando 
voltar, as pessoas vão 
querer viajar, passear 
e gastar.

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

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: GUILHERME DO NASCIMENTO MERENCIO, estado civil solteiro, 
profissão vendedor, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (31/08/1999), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Donizete 
Merencio e de Rosemar do Nascimento Merencio. A pretendente: ISABELA TORRES 
DE LUCENA, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida nesta Capital, 
Cangaíba - SP, no dia (10/02/2001), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Anderson de Lucena e de Andreia Torres Magalhães.

O pretendente: NILSON SOARES GARCIA, estado civil divorciado, profissão pintor, 
nascido em Alvares Florence - SP, no dia (14/10/1959), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Braz Soares Garcia e de Arnalda Biage Garcia. A pre-
tendente: RITA DE CASSIA PUKAR, estado civil solteira, profissão aposentada, nascida 
nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (16/12/1962), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo-SP, filha de Adão Salvador Pukar e de Durcilla Lazarini Pukar.

O pretendente: PAULO CÉSAR FEITOZA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
professor, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (08/08/1971), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Vicente Feitoza da 
Silva e de Lazara Feitoza da Silva. A pretendente: MARILEIDE DE RAMOS, estado 
civil solteira, profissão professora, nascida em Marumbi - PR, no dia (22/10/1972), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Pedro Antônio 
de Ramos e de Aparecida de Mello Ramos.

O pretendente: NARCISO RUBENS JACQUET NETTO, estado civil solteiro, pro-
fissão motorista, nascido nesta Capital, Vila Madalena  - SP, no dia (09/05/1980), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Narciso Rubens 
Jacquet Filho e de Cristina Luisi Jacquet. A pretendente: LETÍCIA SOUSA PEREIRA, 
estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em Araçuaí - MG, (Re-
gistrada em  Francisco Badaró - MG), no dia (08/10/1995), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Custódio Ronaldo Sousa Mendes e de 
Carla Pereira Santos Mendes. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, 
onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: BILLY DJIM GUIMARÃES DE LIMA, estado civil solteiro, profissão 
eletrotécnico, nascido nesta Capital, Belenzinho- SP, no dia (02/07/1980), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jair Bispo de Lima e de 
Neuza Guimarães de Lima. A pretendente: RICHELLE CRISTINNE BRAVO DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida nesta Capital, Cangaíba - 
SP, no dia (07/05/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Raimilson Barbosa dos Santos e de Sandra Regina Bravo dos Santos.

O pretendente: VICTOR HENRIQUE DOMINGUES DOS SANTOS, estado civil sol-
teiro, profissão ajudante geral, nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no 
dia (07/05/1997), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Aparecida Domingues dos Santos. A pretendente: STEFFANY DA SILVA EMIDIO, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(06/11/2000), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Raimundo Batista Emidio e de Angelita da Silva.
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