
Não quero viver
para sempre, só quero 

ser imortal

Apesar do título 

do artigo parecer 

contraditório, ele não é

Pense, neste exato mo-
mento, em um jurista 
ou advogado que você 

admira e que teve impacto em 
sua vida, seja pessoalmente 
ou através de seu trabalho. 
Pensou? Essa personalidade 
é imortal. Os outros milhares 
de profi ssionais que você even-
tualmente cruzou em sua vida, 
mas que nem passaram em 
sua cabeça nesse momento, 
não o são. 

A verdade é que você pode 
morrer (assim como todos 
vamos eventualmente), mas 
se manter imortal na vida das 
pessoas (e não só da sua famí-
lia) através do que você viveu e 
desbravou em seus dias ativos.

Vejo muitos advogados atu-
almente que só se interessam 
em fazer modestamente seu 
trabalho e não veem a hora 
de chegar sexta feira para ir 
aproveitar o happy hour com 
os amigos. Não que isso seja 
ruim, o problema é quando 
o advogado faz só isso. Vejo 
advogados que não fazem nada 
para marcar seu nome e sua 
presença no mercado. Apa-
rentemente o foco é sempre 
na reclamação, nunca na ação 
para mudar. 

Sei que a criação de um nome 
ou marca jurídica não acontece 
do dia pra noite e muitas vezes 
leva anos, mas a pergunta é: 
você já começou a trilhar esse 
caminho? O que você pode 
falar sobre si mesmo que, com 
certeza, geraria uma impressão 
positiva defi nitiva depois que 
você deixasse esse mundo? Se 
você tem difi culdade em res-
ponder essa pergunta, imagine 
o resto das pessoas.

Quero propor outro exer-
cício rápido. Você se lembra 
daquela sensação de querer 
mudar o mundo quando es-
tava na faculdade? Aquela 
vontade de usar o Direito 
para fazer as coisas da ma-
neira certa e trazer justiça ao 
maior número de pessoas em 
sua vida? Tenho certeza que 
pelo menos uma vez na vida 
de qualquer advogado esse 
sentimento já o fez encher o 
peito e pensar que ele poderia 
representar algo, uma força 
para o bem no mundo. Onde 
está esse sentimento nos 
dias de hoje e o que você fez 
com ele?

Lembre-se agora dos gran-
des do Direito, como Rui 
Barbosa, Pontes de Miranda, 
Clóvis Beviláqua, Luís Gama, 
Heráclito Fontoura Sobral 
Pinto, Evandro Lins e Silva, 
apenas para citar alguns. Você 
acha que estas personalidades 
criaram seus nomes, respei-
tados e consagrados até hoje, 
sem muito estudo, luta, esforço 
e principalmente ação? 

Eles não fi caram apenas na 

teoria e efetivamente usaram 
seus conhecimentos para mu-
dar a percepção das pessoas 
ao seu redor. Para eles, aquela 
paixão em mudar o mundo 
através do Direito se concreti-
zou. E por que isso aconteceu? 
Simplesmente pelo fato de 
que o foco deles era fazer e 
não reclamar. O propósito foi 
maior do que as difi culdades (e 
tenham certeza que eram mui-
tas) desses ilustres advogados.

Existe uma expressão ame-
ricana que diz “go big or go 
home”, que quer dizer, mais ou 
menos, “vá com tudo ou vá para 
casa”. Essa seria a tradução 
livre. A minha tradução fi caria 
mais ou menos assim “se é para 
se fazer, faça no nível máximo, 
não seja medíocre”.

Então, baseado no que fala-
mos neste artigo, fi cam aqui 
alguns pontos para o advogado 
moderno (muitos podem ser 
clichês, mas não deixam de 
ser verdadeiros): 
 • Tenha um propósito em 

sua vida. 
 • Atue. 
 • Trabalhe duro. 
 • Estude muito. 
 • Foque na criação de uma 

vida digna. 
 • Defenda o que você acha 

correto. 
 • Nunca pare de tentar 

mudar o mundo. 
 • Não foque no erro, mas 

no aprendizado que o 
erro te trouxe. 

 • Pare de dar desculpas e 
comece a agir. 

 • Tenha responsabilidade 
sobre sua vida, inclusive 
fi nanceira. 

 • Tente evoluir e evoluir 
as pessoas à sua volta. 

 • Entenda que tudo que 
você faz, volta pra você.

 • E por fim, tenha um 
coração com bondade 
de anjo mas com uma 
vontade dos infernos de 
crescer e criar seu nome 
no mercado. 

Que vamos morrer um dia, 
isso é certo. Você escolherá 
como as pessoas vão lem-
brar-se de você. Você deixará 
sua marca como um lutador, 
aquela pessoa digna que saiu 
de cena lutando contra as 
intempéries do mundo e que 
criou, através de sua postura e 
trabalho, um alicerce e exem-
plo para futuras gerações ou 
aquele que tentou fugir da 
raia, correndo do trabalho 
para focar exclusivamente 
no lazer?

Você vai simplesmente mor-
rer ou vai ser imortal? Você 
escolhe.

Bom crescimento!

(*) - É consultor da Inrise Consultoria 
em Marketing Jurídico, autor dos 

livros: O Guia Defi nitivo do Marketing 
Jurídico; e Marketing Jurídico: os 

Dois Lados da Moeda. Mantém 
inúmeros escritórios

sob sua responsabilidade de
atuação e crescimento ético

(www.grupoinrise.com.br).

Alexandre Motta (*)
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Para veiculação 
de seus Balanços, 

Atas, Editais e 
Leilões neste jornal, 
consulte sua agência 

de confi ança, ou 
ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Companhia Mascote de Empreendimentos - CNPJ/MF nº 
54.849.047/0001-53 - NIRE 353.0010858-2 - Convocação - As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 18.04.18 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Companhia Mascote de 
Empreendimentos a se reunirem em assembleia geral ordinária, 
no dia 18 de abril de 2018, às 09:00hs, na sede social na Avenida 
Paulista, 352, 11º andar, sala 112, nesta Capital, para discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1.- Relatório da admi-
nistração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.17; 
2.- fixação dos honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de 
interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o arti-
go 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP), 08 de março de 2018. 
(a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

António Guterres, com algumas das mulheres que compõem 

parte de sua equipe de liderança na ONU.

Em mensagem pelo Dia In-
ternacional da Mulher, o secre-
tário-geral das Nações Unidas, 
António Guterres, defendeu 
um maior “empoderamento das 
mulheres, em um mundo que 
é dominado por homens e tem 
uma cultura comandada por 
eles”. Segundo ele, isto é ver-
dade “em governos, administra-
ções públicas, no setor privado, 
mas também em organizações 
internacionais como a ONU”.

Desde que assumiu o posto, 
Guterres fez da igualdade de 
gênero e do “empoderamento 
das mulheres” um dos temas 
centrais da propostas de 
reforma da ONU. Neste Dia 
Internacional da Mulher, ele 
gravou uma mensagem de 
vídeo onde faz uma refl exão 
sobre as mudanças necessárias 
para que mulheres e homens 
possam estar em pé de igual-
dade em todos os aspectos da 
sociedade.

Mais do que um simples dis-
curso, a mensagem de Guterres 

O 7º Campeonato Mundial de Pesto será 
realizado no Palazzo Ducale de Gênova, no 
próximo dia 17. Mas a Ligúria estará em festa 
durante toda a semana, em apoio à candidatura 
do “Pesto Genovese al Mortaio” - técnica de 
preparação do molho de manjericão com pinoli 
- como patrimônio Mundial da Unesco. Entre 
os próximos dias 12 a 18, a região promoverá 
uma série de eventos dedicaos ao pesto. 

A campanha começou em 2015, mas só agora 
será analisada pelo Comitê Interministerial Ita-
liano da Unesco para que o “Pesto al Mortaio” 
possa ser colocado em uma “lista provisória” 
e, em seguida, prosseguir na candidatura in-
ternacional. Para ajudar a campanha, várias 
assinaturas foram coletadas em um abaixo-as-
sinado. “Eu gostaria de um mundo tingido de 
pesto verde”, disse o governador da Liguria, 
Giovanni Toti, afi rmando ser uma riqueza da 
região, cultura de comer bem, saúde e aromas 
do Mediterrâneo.

Já o prefeito de Gênova, Marco Bucci, disse 
que “o pesto é o nosso DNA, é a nossa terra 

Desde março de 2016, a 
quantidade de MPEs no 
vermelho vem aumen-

tando mês a mês. Os CNPJs de 
MPEs com contas em aberto em 
janeiro de 2018 é 10,3% supe-
rior ao registrado em janeiro de 
2017, quando 4,453 milhões de 
negócios desse porte estavam 
com dívidas em atraso.

Ainda de acordo com a 
pesquisa, do total de 4,998 
milhões de MPEs no vermelho, 
em janeiro/2018, 45,9% eram 
prestadoras de serviços, 45,0% 
empresas comerciais e 8,7% 
indústrias. A região Sudeste 
concentrou a maior porcen-
tagem de micro e pequenas 
empresas inadimplentes, com 
53,9% do total. Em seguida apa-
rece o Nordeste, com 16,3%; o 

Brasil contabiliza 5 milhões de 
pequenas empresas no vermelho
No primeiro mês do ano, o número de micro e pequenas empresas inadimplentes chegou a 4,998 mi-
lhões, de acordo com estudo da Serasa Experian

Segundo os economistas da 
Serasa, a saúde fi nanceira das 
micro e pequenas empresas 
segue impactada pelo baixo 
dinamismo do setor de serviços, 
que concentra quase metade 
das micro e pequenas empresas 
inadimplentes. Além disso, as 
micro e pequenas costumam 
não se programar adequada-
mente para o pagamento do 
13º salário dos funcionários 
no fi nal do ano, o que costuma 
gerar mais difi culdades no caixa 
no início do ano, já que há uma 
queda natural da atividade eco-
nômica nos primeiros meses do 
ano. As difi culdades de acesso 
ao crédito por parte das micro e 
pequenas, também prejudicam 
a sua situação de inadimplência 
(Serasa Experian).

Sul, com 15,8%; Centro-Oeste, 
com 8,7% e Norte, com 5,3%. 
Entre os estados, São Paulo tem 
o maior número de empresas 

negativadas, com 32,7% do 
total. Em seguida está Minas 
Gerais, com 11,0%, e Rio de 
Janeiro em terceiro, com 8,2%.
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A Fecomerc ioSP 
orienta o empresário do 
varejo a ter cuidado ao 
expor preços diferencia-
dos em função do prazo 
ou meio de pagamento 
oferecidos. A Entidade 
reforça que eventuais 
descontos exibidos de-
vem ser informados de 
maneira clara, legível e 
precisa ao consumidor.

A Lei 13.455/2017, 
autorizou a diferencia-
ção de preços de bens 
e serviços ofertados ao 
público em função do instrumento de pagamen-
to utilizado, e por esse motivo o comerciante 
deve estar atento ao expor os preços em seu 
estabelecimento, respeitando as normas insti-
tuídas pelo Código de Defesa do Consumidor 
(CDC).

Os erros mais comuns cometidos pelos lojistas 
e comerciantes são: deixar de informar, em local 
e formato visíveis, eventuais descontos ofereci-
dos em função do prazo ou meio de pagamento; 

Atenção ao afi xar preços com 
descontos diferenciados

expor informação escrita 
na vertical ou em outro 
ângulo que difi culte a 
leitura; e atribuir preços 
diferentes para o mesmo 
item. A maneira de afi xar 
os preços diferenciados 
é assunto na Cartilha de 
Afi xação de Preços e Fis-
calização, elaborada pela 
FecomercioSP, em par-
ceria com a Procon-SP. O 
conteúdo está disponível 
no link: (http://afi xacao-
deprecos.fecomer cio.
com.br/).

A Entidade reforça que a afi xação de preços 
com descontos diferenciados deve ser objetiva e 
com informações verdadeiras que não enganem 
o consumidor e que ele entenda imediatamente 
e com facilidade, sem nenhuma abreviatura que 
difi culte sua compreensão, tampouco necessite 
de qualquer interpretação. Além disso, é pre-
ciso que caracteres, letras e números estejam 
visíveis e que não possam ser apagados (AI/
FecomercioSP).

Ao registrar a passagem do 
Dia Internacional da Mulher, 
comemorado ontem (8), o sen-
ador Elmano Férrer (PMDB-
PI)  lembrou o projeto de sua 
autoria que pretende auxiliar 
na luta feminina por igualdade 
e justiça: o que impõe a no-
tifi cação compulsória, em no 
máximo cinco dias, dos atos de 
violência contra as mulheres, 
observados em seus atendi-
mentos nos serviços de saúde 
públicos ou privados.

Pelo texto, os profi ssionais de 
saúde que atenderem mulheres 
abusadas ou machucadas são 
obrigados a notifi car a ocor-
rência do ato violento à autor-
idade policial mais próxima do 
estabelecimento hospitalar, 
ou ao Ministério Público, e 
encaminhar cópia da fi cha de 
notifi cação no prazo máximo 
de cinco dias do atendimento.

“Sabemos que muitas delas 
temem, muitas vezes se omitem 
em fazer o registro na delegacia 
mais próxima, ou na Delegacia 
da Mulher.  Esse projeto obriga 
a unidade de saúde que atendeu 
a mulher vítima de violência, 
no lar ou fora dele, a fazer a 
comunicação obrigatória no 
máximo em cinco dias”, afi rmou 
o senador.

Ele também homenageou a 
bancada feminina no Senado 
e as parlamentares piauiens-
es, em especial a ex-deputada 
constituinte Miriam Nogueira 
Portella, que foi “brilhante” 
na Câmara e “tem história na 
defesa das mulheres”.  Ela foi 
uma das agraciadas do Premio 
Bertha Lutz (Ag.Senado).

Senador Elmano Férrer 

(PMDB-PI).

Secretário-geral defende mais 
poder para as mulheres
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encontra eco em ações efetivas 
adotadas por ele desde que 
assumiu o posto de líder das 
Nações Unidas. Atualmente, 
a ONU tem mais mulheres 
do que homens no seu grupo 
de liderança, o gabinete do 
secretário-geral. A vice-chefe 
da organização é uma mulher, 
a nigeriana Amina Mohammed, 
e a chefe de gabinete também, 
a embaixadora brasileira Maria 
Luiza Ribeiro Viotti.

Segundo António Guterres, 
esta mudança “será um ins-

trumento chave” para que a 
ONU possa combater “abuso e 
exploração sexuais com tole-
rância zero, combater o assédio 
sexual” e garantir a criação 
de “uma organização na qual 
mulheres e homens possam 
trabalhar juntos em plena 
igualdade”. O secretário-geral 
diz estar convencido de que a 
paridade de gênero dentro da 
ONU irá “contribuir para um 
mundo onde mulheres e ho-
mens possam também estar em 
igualdade total” (ONU News).

Serviço de 
saúde devem 
comunicar 
violência contra 
mulheres
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Molho pesto pode virar 
Patrimonio Mundial da Unesco

Campanha tenta recolher apoio para a 

candidatura do pesto.

que faz manjericão, mas é nossa inteligência 
fazer um molho pesto”.

No dia 17, a competição terá 100 participantes, 
50 ligures, 25 italianos de outras parte dos país 
e 25 do exterior. Ainda haverá a distribuição 
de sorvete e uma exibição de fogos de artifício 
(ANSA).
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SAA insônia é um transtorno que 
atinge uma parte considerável da 
população brasileira. De acordo 
com pesquisa realizada pela 
Sociedade Brasileira de Neu-
rofi siologia (SBN) com 22.518 
pessoas, foi constatado que 45% 
dos brasileiros dormem mal, 32% 
demoram muito tempo para ini-
ciar o sono e 52% das pessoas 
acordam cansadas. O período 
adequado para o descanso é de 
seis a oito horas por noite. Se-
gundo a coordenadora do curso 
de Psicologia da Anhanguera de 
Pelotas, Cynthia Yurgel, devido 
ao ritmo acelerado do dia a dia, 
este se torna um desafi o para 
grande parte das pessoas. 

Já, para crianças e adolescen-
tes, a quantidade ideal é estabe-
lecida de 10 a 12 horas de sono 
diárias. As causas da falta de sono 
são variadas, mas, o efeito pode 

prejudicar a vida das pessoas. “A 
insônia persistente pode estar 
associada a consequências de 
longo prazo, incluindo o aumento 
do risco de transtornos depres-
sivos graves, qualidade de vida 
insatisfatória, hipertensão e até 
infarto”, explica.

A insônia é um sintoma 
comum, associado a transtor-
nos de ansiedade e a quadros 
depressivos. De acordo com a 
docente do curso de Psicologia 
da Anhanguera de Joinville, 
Renata Poiski, pode acarretar 
em prejuízos no funcionamento 
geral do indivíduo, afetando a 
capacidade física, de atenção, 
memória, concentração e humor. 
Dessa forma, quando a insônia 
for constante, é necessário uma 
avaliação profi ssional.

Já para pessoas em que a 
insônia não é frequente, além 

de hábitos mais saudáveis, vale 
criar momentos relaxantes antes 
de dormir, como ouvir música e, 
estar em um ambiente com pouca 
luminosidade e com temperatura 
adequada. Assistir televisão; 
acessar a internet; álcool em 
excesso, bebidas estimulantes e, 
alimentos de difícil digestão no 
jantar podem prejudicar o sono. 

Assim como fatores ligados 
a ansiedade, preocupações, 
predisposição para despertar, 
tendência para reprimir emo-
ções, causas genéticas e horá-
rios irregulares para dormir. A 
especialista explica que hábitos 
saudáveis incluem cuidados 
com a saúde em geral. A prática 
regular de exercícios físicos, 
por exemplo, proporciona a 
produção de neurotransmissores 
que favorecem uma boa noite de 
descanso (SBN).

Insônia atinge parte considerável 
da população brasileira

Jeff erson Rudy/Ag.Senado
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