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No dicionário está dito
que “migalhas” são apenas
uns pedacinhos de nada,
umas porções bem pequenas,
de biscoito, bolo ou pão
que às vezes caem no chão
e até no prato da gente.
Mas é bom não esquecer
que a palavra pode ter
sentido bem diferente.

MIGALHAS
por Marcos Mairton
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Pois “Migalhas” pode ser
um nome próprio também.
Assim, como “M” maiúsculo,
já se sabe muito bem
que “Migalhas” tem a forma
de um clipping, que informa
as novidades jurídicas,
doutrina, jurisprudência,
novas leis da previdência,
e até questões políticas.
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Já deu para perceber,
que agora estou falando
do Migalhas que está sempre
na internet circulando,
divulgando informações,
eventos, opiniões
e fatos relacionados
à Justiça e ao Direito,
pois o Migalhas foi feito
para e por advogados.
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No tempo em que o Migalhas
começou a circular,
era apenas um e-mail
que visava aglutinar
assuntos selecionados
por alguns advogados,
como temas principais
sobre a advocacia,
questões do seu dia a dia,
uma ou outra coisa mais.
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Era um grupo bem pequeno
que então participava,
colhendo as informações
que depois compartilhava.
Mas, logo o grupo crescia,
e, assim, a cada dia,
Migalhas foi se tornando
mais e mais reconhecido.
E sendo cada vez mais lido,
também se aperfeiçoando.
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Aqueles poucos amigos
de repente eram milhares,
e estavam localizados
nos mais diversos lugares.
Mas, mantendo a sintonia
que desde o começo havia
entre aqueles companheiros,
quando se comunicavam
entre si já se chamavam
de colegas Migalheiros.
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E, com tantos Migalheiros,
nessa união virtual,
foi tomada a decisão
de se criar um portal.
A decisão arrojada
foi depressa implementada,
sem se deixar pra depois,
com tudo bem planejado,
o Portal era criado
no ano 2002.
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Um ponto muito importante
a favor do Migalheiro
é que, para ter Migalhas,
não é preciso dinheiro
porque seus Fomentadores
e seus Apoiadores
trabalham com o intuito
de a todos proporcionar
o Migalhas circular,
como sempre, gratuito.
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Hoje em dia, o Migalhas
tomou uma proporção
que nem mesmo o Migalheiro
de mais imaginação
chegaria a prever
que poderia crescer
a ponto de se tornar
tão rico e tão variado
que é raro o advogado
que não quer participar.
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No Portal se oferecem
Migalhas Amanhecidas,
as Migalhas dos Leitores,
e as questões mais debatidas.
As Migalhas nacionais
e as internacionais,
Direito e Economia,
mudanças nos Tribunais,
e as decisões principais
prolatadas em um dia.
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Um capítulo à parte,
as colunas do Migalhas:
Lauda Legal, Porandubas
Migalaw, Civilizalhas,
Espanhol e Latinório,
Os Legais do escritório,
ABC do CDC.
Na Real, as Marizalhas
e também Gramatigalhas,
só não gosta quem não lê.
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Tem o dr. Pintassilgo
voando pelo Brasil,
pra mostrar aos Migalheiros
as coisas que ele já viu.
Tem muitas Migalhas Quentes,
busca de correspondentes
e mercado de trabalho
eventos e promoções,
tantas outras atrações
que eu quase me atrapalho.
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Apesar do crescimento,
Migalhas nunca deixou
o atributo inicial
que o popularizou:
de os assuntos abordados
serem sempre apresentados
em trechos curtos, pequenos,
dando informações reais,
e evitando falar mais
se é possível falar menos.
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Foi esse jeito, aliás,
peculiar de escrever,
bem sucinto, bem direto
naquilo que quer dizer,
e em trechos bem curtinhos,
falando aos pedacinhos,
sem acúmulo de tralhas,
que serviu de inspiração
para a publicação
ter o nome de Migalhas.
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Talvez o Migalhas tenha
tanta popularidade,
exatamente por causa
da sua simplicidade.
Direto e objetivo,
tornou-se um informativo
dos mais lidos que se viu.
E, pelo que vem fazendo,
vai continuar cescendo
dentro e fora do Brasil.

FIM
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