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27 de setembro: Dia Nacional
da Doação de Órgão
Divulgação

Crescimento do número de transplantes é insuficiente para reduzir fila
nquanto um médico
exerce o que pode ser a
parte mais difícil de sua
profissão, notificar familiares de
sua perda, um fio de esperança é
tecido para outra família. Quando
existe a possibilidade e permissão dos familiares, a equipe atua
rapidamente para que órgãos e
tecidos de um paciente possam
virar o marco de uma nova vida
para outro. É em busca de maior
conscientização e aceitação dos
familiares que o Brasil comemora
hoje em 27 de setembro, o Dia
Nacional da Doação de Órgão.
Embora o processo para a doação no Brasil tenha apresentado
evoluções importantes como sua desburocratização, o último levantamento da Associação
Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO),
via Registro Brasileiro de Transplante (RBT),
aponta que a quantidade de procedimentos
no Brasil apresentou números bem próximos no primeiro semestre de 2018 quando
comparado ao mesmo período de 2017, um
crescimento de apenas 1,7%.
Na comparação com anos anteriores
(2017/2016) o aumento foi de 3,5%, números
que já eram insuficientes para reduzir a fila
de pacientes na espera. Mais de 15 mil pessoas passaram a aguardar por algum tipo de
transplante no primeiro semestre desse ano,
o que culminou em uma lista de espera com
32 mil pessoas ao final de junho deste ano.

E

O profissional por trás do transplante
Entre a retirada e o transplante de um
órgão existem uma série de etapas. Para que
isso seja possível, é necessário que o órgão
corresponda a uma série de exigências até
chegar ao novo corpo. Essas etapas vão desde
as mais simples, como a verificação do tipo
sanguíneo, até uma série de análises realizadas pelo Médico Patologista. Este profissional
é o responsável por verificar se o órgão está
em pleno funcionamento para desenvolver
sua função em um novo organismo.
“Para que um órgão seja aceito em um
corpo diferente, precisamos levar em con-

Isso porque é necessária uma
atuação constante da equipe
médica para garantir que o organismo se acostume e comece
a funcionar adequadamente e
sem risco de rejeições.
“Não é porque um coração
começou a bater em um novo
peito que o serviço está completo, o paciente ainda passará por
muitos exames, biópsias e medicamentos para evitar a rejeição.
O que nós médicos patologistas
fazemos é avaliar a qualidade do
funcionamento do novo órgão e
o quanto ele está adaptado ao
corpo e vice-versa”, finaliza o
presidente da SBP.
ta não só a classificação sanguínea, mas o
tamanho e a capacidade de desenvolver
suas funções, pois em casos de mortes por
infecção, por exemplo, o transplante pode
ser descartado”, explica o presidente da
Sociedade Brasileira de Patologia (SBP),
Dr. Clóvis Klock. A equipe médica, além
desses especialistas, também é responsável
por encontrar um destino com critérios de
proximidade, considerando o tempo útil do
órgão fora do corpo, gravidade do paciente
e o tempo na lista de espera.
“Quando há um alerta de possibilidade
de doação, tudo tem que acontecer com
muita rapidez, partindo da conversa com
os familiares, passando pela busca por um
paciente compatível. Todo o processo deve
acontecer respeitando o tempo limite de
sobrevida de um órgão, que pode variar. Um
coração pode ficar parado por até 4 horas,
já um fígado resiste até 12 horas fora de
um corpo e um rim aguenta 36 horas sem
circulação sanguínea”, comenta o Dr. Klock.
O transplante além da sala de
cirurgia
O processo de transplantar um órgão vai
muito além de garantir que ele chegue em
boas condições e que seja realizada com
sucesso a cirurgia. Para que se possa afirmar
com certeza que tudo deu certo, é preciso
um processo de meses de acompanhamento.

Dados dos Transplantes:
Coração
189 transplantes;
1,8 por milhão de pessoas.
Fígado
1087 transplantes;
85 doadores vivos;
10,5 por milhão de pessoas.
Pâncreas
15 transplantes;
0,2 por milhão de pessoas.
Pâncreas/rim
43 transplantes;
0,4 por milhão de pessoas.
Pulmão
65 transplantes;
0 doador vivo;
0,6 por milhão de pessoas.
Rim
2.858 transplantes;
472 doadores vivos;
27,5 por milhão de pessoas.
Córnea
7.369 transplantes;
71,3 por milhão de pessoas.
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OBRIGADA A ENVIAR OS EVENTOS DO E-SOCIAL
Empresa que é obrigada a enviar os eventos do eSocial desde
janeiro/2018, de que forma irá emitir as guias de FGTS (GRF e GRRF)
e de INSS (GPS)? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
EMPRESA PRETENDE EFETUAR O PAGAMENTO DE BÔNUS ANUAL
PARA O DIRETOR NÃO EMPREGADO COM DIREITO A FGTS, HÁ
INCIDÊNCIA DE FGTS?
Entendemos que o pagamento desse bônus anual terá incidência de
INSS e FGTS, pois ainda que tenha essa nomenclatura, considera-se
como parte integrante ou considerado pró-labore.
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA NO E-SOCIAL
Na implantação do E-Social o programa pede para escolher entre as
opções: Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com
tributação previdenciária SUBSTITUÍDA ou NÃO SUBSTITUÍDA, como
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
CONTRATADO COM VÁRIAS JORNADAS
Colégio pode contratar professor com mais de um contrato de trabalho,
com aulas para o ensino fundamental e médio? Saiba mais acessando
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
O PAGAMENTO DE DIÁRIAS TERÁ INCIDÊNCIAS TRABALHISTAS E
PREVIDENCIÁRIAS PARA EMPRESA?
Tratando-se de diárias para viagem, de acordo com a nova redação do
§ 2º do artigo 457 da CLT alterado pela lei da reforma trabalhista de
nº 13.467/2017, as diárias ainda que pagas de forma habitual, não
integram a remuneração do empregado, e não constituem base de
incidência de encargos trabalhista e previdenciário.
PRODUTOR RURAL NO E-SOCIAL
Produtor Rural Pessoa Física com 10 empregados, deve enviar o eSocial
a partir de quando, qual a base legal? Saiba mais acessando a íntegra
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Citação Prazo 20 dias Proc.1043804-73.2015.8.26.0002. O Dr. Fabricio Stendard Juiz de direito da 3ª
VC do Foro Regional de Santo Amaro/SP. Faz saber a Joao Paulo Oliveira Paya, CPF/MF Nº:
074.483.288-83 que lhe foi proposta ação de Monitória requerida por CGMP - Centro de Gestão de
Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 6.504,48, Referente a fatura de
nº 163883638, com vencimento em 15/10/2014, vencidas e não pagas. Considerando que o réu
encontra-se em lugar incerto e não sabido, fica o mesmo, por meio do presente edital citado para os
termos e atos da ação proposta ficando advertido de que terá o prazo de 15 dias para pagar a quantia
reclamada ou oferecer embargos. Não sendo embargada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de agosto de 2018.
(22 e 25)

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0000197-53.2015.8.26.0543 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a). Sandro Cavalcanti Rollo, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) Elcio Afonso da Silva Filho, Brasileiro, CPF 085.055.267-24 e Leandro Leite
dos Santos, Brasileiro, CPF 023.047.867-07 que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
por parte de Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A, alegando em síntese: Reparação de
danos materiais devido a um acidente de trânsito na Rodovia BR 116. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Dado e passado nesta cidade de Santa Isabel, aos 22 de agosto de 2018.
(22 e 25)

© HÍFEN – todos os direitos reservados

capital-set/18

• • •

^^^VZMLYUJJVTIY

,ÄJPvUJPH
8\HSPKHKL
*VUÄHUsH

www.agenda-empresario.
www.agenda-empresario.com.br

Fundado em 11 de março de 1993 - C.N.P.J. nº 71.580.435/0001-09
Código Sindical nº 000.000.89487-7
Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária do Sindicato das Entidades
Representativas de Categorias de Servidores Públicos no Estado de São Paulo
Em cumprimento ao artigo 17 § II do Estatuto Social estão convocadas as entidades
(contribuintes) por seus representantes e os membros da Diretoria execultiva deste
SESPESP a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 10
de outubro de 2018, em sua Sede Social, Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 88 - 9º andar
- Cj. 902 em primeira convocação as 14h00 e em segunda convocação as 14h30 com
as seguintes pautas - 1º - Discussão e votação do regimento para as eleições deste
SESPESP a ser realizada em 05 de novembro de 2018. - 2º - Indicação e votação dos
membros da comissão eleitoral - 3º - proposta orçamentária.
São Paulo, 20 de setembro de 2018
Antônio Carlos Duarte Moreira - Presidente
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1ª VC – Regional Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 400320922.2013.8.26.0011. A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de
São Paulo, Dra. Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LUIZ
EDUARDO DE NICOLA, CPF 045.341.168-10, que lhe foi proposta uma Ação de Procedimento
Comum, por parte de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILLAGE SUZANNA, para o recebimento de R$
24.000,00 (JAN/2014), oriundos das cotas condominiais inadimplidas e demais encargos referente ao
Apartamento nº 021, localizado no 2º andar, integrante do Condomínio Autor, situado nesta Capital, à Rua
Professor José Horácio Meirelles Teixeira, nº 876, Vila Suzana. Encontrando-se o réu em lugar ignorado,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 12 de setembro de 2018.

Citação Prazo 20 dias Proc. nº 1015376-70.2014.8.26.0114. O Dr. Maurício Simões de Almeida Botelho
Silva, Juiz de direito da 10ª VC do Foro de Campinas/SP. Faz Saber a Diel Representações Ltda,
empresa de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 03.315.632/0001-32 que lhes foi proposta ação de
Monitória requerida por CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o
recebimento da quantia de R$ 7.381,28, Referente a fatura de nº 25713686, com vencimento em 10/06/2009,
e fatura de nº 26590862, com vencimento em 10/07/2009, vencidas e não pagas. Considerando que o
requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para os
termos e atos da ação proposta ficando Advertido de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia
reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade, aos 19 de Junho de 2018.
(22 e 25)

DICAS DE
COMUNICAÇÃO
com J. B. Oliveira

Você se
comunica
em branco
e preto?

O

bservando a linguagem desbotada e sem vigor usada por
muitas pessoas na comunicação atual, pareceu-me oportuno reproduzir um capítulo de meu livro “Boas Dicas para
Boas Falas” (JBO Editora, São Paulo, 5ª edição, 2014, a partir da
página 98). Faço-o, abaixo, textualmente.
“COLORIDO
Um discurso NUNCA pode ser em branco e preto!
Mesmo que se trate de um pronunciamento fúnebre, de
um panegírico.
O colorido é dado pelas figuras de estilo, que cabem em
qualquer situação – de alegria ou de pesar, de acordo com
seu conteúdo. Essa circunstância faz lembrar uma poesia
trovadoresca, que diz:
‘Até nas flores se veem
As diferenças da sorte:
Umas alegram a vida,
Outras enfeitam a morte!’
Entre os muitos tipos de figuras de estilo ou de linguagem,
destacam-se as alegorias – como metáforas, parábolas, fábulas
– que, de forma figurada, transmitem ensinamentos, lições,
preceitos morais, princípios éticos etc.
Seu efeito prático é atenuar a aridez dos discursos, dandolhes leveza e graça. São como janelas em um edifício. Sem
elas, o prédio fica soturno, sombrio, sem respiração. Elas,
entretanto, lhe dão iluminação e ventilação, tornando o
ambiente mais suave, claro e agradável.
Jesus falava por parábolas, e tão bem as narrou, que continuam válidas hoje, transcorridos mais de dois mil anos.
As parábolas do Bom Samaritano, do Filho Pródigo, do Grão
de Mostarda, da Ceifas e dos Ceifeiros, dos Trabalhadores da
Última Hora e tantas outras estão presentes tanto em sermões
como em palestras, aulas e discursos ao redor do mundo!
Fábulas constituem outro tipo de alegoria. A diferença
básica em relação às parábolas, é que aquelas têm como
personagens seres humanos, enquanto as fábulas se referem a
animais. O princípio norteador, porém, é o mesmo: histórias
em cujas entrelinhas regras de conduta moral são ensinadas.
Esopo (século VI antes de Cristo) e La Fontaine (1621 – 1695)
foram grandes fabulistas e suas alegorias foram a sensação
de milhões de pessoas que as ouviram nas escolas ou mesmo
em ambientes literários.
A Cigarra e a Formiga; o Lobo e o Cordeiro; a Raposa e as
Uvas; o Sapo e o Vagalume; o Incêndio na Floresta são alguns
dos títulos de suas fábulas.
Há, ainda, as chamadas fábulas modernas, também válidas como forma de arejar discursos, palestras, conferências,
aulas e até conversas.
Bons oradores têm sempre ilustrações para auxiliá-los na
tarefa de tornar agradável sua fala.
Para demonstrar que cabem alegorias mesmo em mensagens
muito formais, técnicas, sisudas por natureza, cabe narrar
um caso relativamente atual.
O general João Baptista de Oliveira Figueiredo era presidente da República, e Guilherme Afif Domingos cumpria seu
primeiro mandato à frente da Associação Comercial de São
Paulo e da Federação das Associações Comerciais do Estado
e da Confederação Nacional. A situação era difícil para o
país, em consequência dos juros excessivamente elevados.
Afif, tendo preparado planilha detalhada do problema, solicitou audiência ao presidente, que o recebeu em Brasília.
Após expor o quadro calamitoso, concluiu com esta alegoria:
‘Um homem, em certo reino, foi fazer um pedido ao seu rei. Este,
que estava com as duas mãos às costas, disse ao servo: ‘atenderei
seu pedido se você responder corretamente a pergunta que vou
lhe fazer: a ave que tenho em minhas mãos está morta ou viva?’
O que ele apresentou, na verdade, foi um dilema – situação em
que não há saída favorável. Então pensou: se ele disser que a
ave está morta, eu a exibo viva. Mas se disser que está viva, eu
aperto seu pescoço e a mato! Não há como ele acertar. Pensando
um instante, o homem respondeu: ‘Majestade, a vida da ave está
em vossas mãos1’.
Guilherme Afif Domingos fechou sua fala com esta expressão:
‘Presidente Figueiredo, a vida do empresariado brasileiro está
em suas mãos’”!
Aí está: se esse agradável recurso estilístico funcionou para
o mestre Jesus, para Esopo, La Fontaine e Afif Domingos e
tantos outros, certamente funcionará para você também.
Experimente!
DICA DA DICA
Detalhe: não deixe sua fala sem cor e sem luz: insira a
alegoria mais conveniente!”
J. B. Oliveira é Consultor de Empresas, Professor Universitário, Advogado e
Jornalista. É Autor do livro “Falar Bem é Bem Fácil”, e membro da Academia
Cristã de Letras. - www.jboliveira.com.br – jboliveira@jbo.com.br.

F. Cayenne Administração e Par
ticipações S.A.
Participações
CNPJ.:24.303.347/0001-71
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas., os Demonstrativos Financeiros, relativos aos Exercícios Sociais encerrados em 31 de Dezembro de 2017 e 2016.
A Diretoria
Balanço patrimonial exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 - ( em reais)
Demonstração do fluxo de caixa para os exercícios findos
em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 - ( em reais)
Ativo
2017
2016 Passivo circulante
2017
2016
2017
2016
Ativo circulante
Partes relacionadas
256.683
- Das atividades operacionais
1.348.179
449
- Lucro/Prejuízo antes do IRPJ e da CSLL
Caixa e equivalentes de caixa
346
- Outras contas a pagar
10.000
10.000 Total do passivo circulante
257.132
- Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
Valores e créditos vinculados
geradas pelas atividades operacionais:
Total do ativo circulante
10.346
10.000 Patrimônio líquido
(1.345.165)
10.000
10.000 Equivalência patrimonial
Investimentos
1.604.965
- Capital social integralizado
1.604.965
- Reservas Estatutárias
269.636
- Decréscimo (acréscimo) em ativos
Total do ativo não circulante
(10.000)
1.078.543
- Valores e créditos vinculados
Total do ativo
1.615.311
10.000 Reservas de lucros a realizar
1.358.179
10.000 (Decréscimo) acréscimo em passivos
Demonstração das mutações do patrimônio líquido para os exercícios Total do patrimônio líquido
449
Total do passivo e patrimônio líquido
1.615.311
10.000 Outras contas a pagar
findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (em reais)
Caixa líquido aplicados nas
Reserva
Total do
Demonstração do resultado dos exercícios findos
3.463
(10.000)
atividades operacionais
Capital social de lucros
Reservas Patrimônio
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - ( em reais)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
integralizado a realizar Estatutárias
Líquido
2017
2016
Investimentos permanentes
Saldos inicial
Receita líquida de revenda
em controladas/coligadas
(259.800)
em 03/06/2016
10.000
10.000
de mercadorias e serviços
Receita de venda de ativos
Lucro líquido do exercício
- Custo das mercadorias vendidas e serviços
Caixa líquido aplicados nas
Subscrição e integralização
Lucro bruto
(259.800)
atividades de investimento
de capital
- Receitas (despesas) operacionais:
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Distribuição de lucros
Despesas gerais e administrativas
(528)
Capitação/amortização de empréstimos
no exercício
- Dividendos Recebidos
4.100
Caixa líquido aplicados nas
Aumento de capital
1.345.165
Resultado de equivalência patrimonial
atividades de financiamentos
Saldos em
Lucro operacional
1.348.737
Das atividades de financiamento com acionistas
31/12/2016
10.000
10.000 Receitas financeiras
2
Contas a receber/pagar para partes
Aumento de capital
- Despesas financeiras
(560)
relacionadas - Longo prazo
256.683
Resultado financeiro líquido
(558)
Ajuste de exercícios
10.000
Integralização de capital
anteriores
- Lucro (prejuízo) antes Imposto de Renda
Caixa líquido oriundo das atividades
e da Contribuição Social
1.348.179
Distribuição de lucros
256.683
10.000
de financiamento com acionistas
no exercício
- Imposto de renda e contribuição social - correntes
Aumento (Redução) líquido de caixa
Lucro (prejuízo) do exercício
1.348.179
Lucro líquido
e equivalente de caixa
346
do exercício
- 1.348.179
- 1.348.179
Caixa e equivalentes de caixa
Vivian de Castilho Barduci Souza
Reservas
No início do exercício
Diretora Presidente
Estatutárias
- (269.636)
269.636
346
No fim do exercício
João Batista de Morais
Saldos em
Aumento (Redução) líquido de caixa
Contador - TC-CRC:1GO5278/O-4
31/12/2017
10.000 1.078.543
269.636 1.358.179
e equivalente de caixa
346
-

BRASILMETAL S/A
NIRE 35300213556
COMUNICAÇÃO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
A empresa Brasilmetal S/A, com sede a Av. Cásper Líbero,
58, sala 1.000, São Paulo/SP. COMUNICA o EXTRAVIO das
duas vias originais dos documentos registrados na JUCESP
sob nºs 21.024 em 12.05.1944; 21.261 em 26.05.1944;
34.565 em 24.10.1947; 44.402 em 25.11.1949; 48.654 em
01.08.1950; 52.441 em 11.05.1951; 61.340 em 17.06.1952;
64.408 em 30.12.1952; 64.868 em 20.01.1953; 67.791 em
19.05.1953; 69.993 em 03.07.1953; 87.590 em 02.07.1954;
101.985 em 05.01.1956; 102.655 em 10.02.1956; 121.963
em 06.07.1957; 190.198 em 03.10.1961; 202.578 em
29.05.1962; 232.571 em 25.07.1963; 272.100 em 15.12.1964;
286.544 em 03.06.1965. São Paulo, 17/09/2018. A Diretoria.

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br
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