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TERÇA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO DE 2017

CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO
Como ocorre a caracterização de grupo econômico para permissão 
de transferência de funcionários? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATOS COM OU SEM CLÁUSULAS ASSECURATÓRIAS
Quais são os direitos rescisórios de contrato de trabalho com e 
sem cláusula assecuratória? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

IMPOSTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO
Quais os impostos que incidem sobre a Folha de Pagamento do produtor 
rural PF e PJ? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

TOLERÂNCIA DE ATRASOS
Qual a tolerância de atrasos no início da jornada de trabalho, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA CONTRATOU PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. O EMPRE-
SÁRIO REEMBOLSA A EMPRESA MENSALMENTE PELA DESPESA E 
EFETUA O PAGAMENTO PELA CONTA PESSOAL, ESSA DESPESA PODE 
SER DEDUTÍVEL DO IR?  

Se os pagamentos estiverem sendo demonstrado no Livro Caixa ou na 
contabilidade, a empresa demonstrar esse tipo de despesa na DIRF e 
NO INFORME DE RENDIMENTO. A pessoa física pode tomar o desconto 
na declaração de ajuste, normalmente.

DESCONTO DO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO
Empresa pode efetuar o desconto do DSR por atrasos. Como efetuar esse 
cálculo? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PUNIÇÃO DISCIPLINAR
Funcionária que recebeu suspensão de três dias, por falta grave, terá 
também o desconto do DSR, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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BMG Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil
NIRE 3530046180-1 - CNPJ/MF 34.265.561/0001-34 - Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração de 31.03.2017.

Data, Hora e Local: 31.03.2017, às 14 hs, na sede social estabelecida na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 9º An-
dar, Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, cidade de São Paulo/SP. Convocação e Presença: Em atendimento à convocação 
realizada pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Sociedade, 
estiveram presentes, os Conselheiros Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães e João Annes Guimarães. 
Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Regina Annes Guimarães e secretariados pelo Sr. 
Marco Antonio Antunes. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) destituição de membro da Diretoria; e (ii) ratifi car a com-
posição dos membros da Diretoria. Deliberações: O acionista presente apreciou as matérias constantes da ordem do 
dia e deliberou sem quaisquer restrições ou reservas, o que segue: (i) A destituição do Sr. Fernando de Araujo Per-
relli Junior, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, CPF/MF 
667.483.644-34, RG 3.371.118-SSP/PE do cargo de Diretor sem Designação Especíal, para o qual foi eleito, conforme 
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 02.05.2016, homologada pelo Banco Central do Brasil, 
conforme Ofício 10097/2016-BCB/Deorf/GTSP2, de 23.05.2016. Em seguida, foram registrados votos de agradecimen-
to pelo trabalho desenvolvido no período em que o Sr. Fernando de Araujo Perrelli Junior exerceu referido cargo; ii) Em 
razão da deliberação acima, a Diretoria da Companhia, passará a ser composta da seguinte forma: i) Diretores sem 
Designação Especial - Marco Antonio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São 
Paulo/SP, RG 7.669.530, SSP/SP e CPF/MF 002.975.098-96; e Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em ciên-
cia da computação, residente e domiciliado em São Paulo/SP, RG 20775312, SSP/SP e CPF/MF 275.484.158-00, todos 
com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 9º Andar - Parte, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133 
e com mandato até a 1ª Reunião do Conselho de Administração após AGO a ser realizada em 2019; (ii) Os demais car-
gos da Diretoria permanecem vagos. (iii) Indicar o Diretor Eduardo Mazon para Diretor de Relações com Investidores. 
Assinatura da Ata: Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário. Encerramento: Nada mais a ser tra-
tado, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente Ata, em forma de sumário, 
que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes aprovada e assinada. São Paulo, 31.03.2017. (a.a.) Ângela An-
nes Guimarães. Regina Annes Guimarães. João Annes Guimarães. Confere com a original, Lavrada em livro próprio. Re-
gina Annes Guimarães – Presidente, Marco Antonio Antunes – Secretário. JUCESP 400.706/17-9 em 
30.08.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

BMG Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil
NIRE 3530046180-1 - CNPJ/MF 34.265.561/0001-34 - Companhia Aberta
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28.04.2017.

1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 28.04.2017, às 09hs, na sede social da BMG Leasing S.A. - Ar-
rendamento Mercantil, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9º Andar - Parte, Bairro Itaim 
Bibi, CEP.: 04.538-133, Município de São Paulo/SP. 2. Convocação e Presenças: Tendo sido os editais de con-
vocação publicados no jornal “Empresas & Negócios”, jornal de grande circulação na localidade em que está 
situada a sede da sociedade, em suas edições de 13, 14 e 18.04.2017 e no Diário Oficial do Estado de São Pau-
lo, em suas edições de 13,14 e 18.04.2017, a AGO foi instalada, em 1ª Convocação, com a presença de acionis-
tas titulares de 99,99% das ações com direito a voto, representativas do capital social da companhia. Presen-
tes também o representante PriceWaterhouseCoopers, o Sr. Carlos Augusto da Silva e os Diretores Executivos 
do Banco BMG S.A. os Srs. Marco Antonio Antunes e Eduardo Mazon. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos 
pela Srª. Ângela Annes Guimarães e secretariados pelo Sr. Marco Antonio Antunes. 4. Ordem do Dia: a) exa-
me, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercí-
cio findo em 31.12.2016; b) destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; c) Deliberar 
sobre os honorários dos Administradores referentes ao exercício 2017; 5. Deliberações: Os acionistas presen-
tes apreciaram as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade de votos e sem quais-
quer restrições ou reservas o que segue: (a) aprovação em sua íntegra do Relatório da Administração e as De-
monstrações Financeiras, que mereceram o parecer favorável do Conselho de Administração e o parecer dos Au-
ditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2016, os quais foram publicados no 
“Diário Oficial”, em sua edição de 23.03.2017 e no jornal “Empresas & Negócios”, em sua edição de 
23.03.2017; b) Referendada a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31.12.2016, no montan-
te total de R$ 18.031.053,32: (i) Reserva Legal: R$ 711.552,67; (ii) Reserva Estatutária: R$ 10.139.625,49; (iii) 
Dividendos: R$ 3.379.875,16. Os acionistas renunciaram expressamente ao recebimento de todo e qualquer di-
videndo; no entanto, foram provisionados e pagos (valor bruto) R$ 3.800.000,00, na forma de juros sobre capi-
tal próprio (“JCP”). (c) os Conselheiros e Diretores renunciaram expressamente aos honorários referentes ao 
exercício de 2017; 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual 
se lavrou a presente Ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei 6.404/76, que, lida e acha-
da conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 28.04.2017. (a.a.) Banco BMG S.A., neste ato re-
presentado por seus Diretores Executivos Marco Antonio Antunes e Eduardo Mazon. Flávio Pentagna Guimarães. Ân-
gela Annes Guimarães. Regina Annes Guimarães. João Annes Guimarães. Ricardo Annes Guimarães. Confere com a ori-
ginal lavrada em livro próprio. Ângela Annes Guimarães - Presidente da Mesa; Marco Antonio Antunes - Secretário da 
Mesa. JUCESP nº 400.277/17-7 em 30.08.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ALPHAVILLE URBANISMO S.A. - CNPJ/MF 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270 - (“Companhia”)
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração

Data, hora, local: 18.05.2017, 10hs, na sede social, São Paulo/SP, Avenida das Nações Unidas, 8.501, 3º andar. Presença: 
Totalidade dos membros. Mesa: Presidente: Olímpio Matarazzo Neto; Secretário: Ricardo Leonel Scavazza. Deliberações 
aprovadas: 1. Reeleição dos membros da Diretoria, com mandato até a realização da AGO que examinar as demonstrações 
fi nanceiras de 2017: (i) Marcelo Renaux Willer, arquiteto, RG 1.909.667-0/SSP-PR, CPF/MF 536.351.329-34, Diretor Presidente; 
(ii) Ricardo Leonel Scavazza, administrador de empresas, RG 28.451.965-0 SSP/SP, CPF/MF 148.090.838-02, Diretor Vice-
Presidente e Financeiro; (iii) Guilherme de Puppi e Silva, engenheiro civil, RG 5.005.900-6 SSP/PR, CPF/MF 962.476.229-53, 
Diretor Administrativo e de Relações com Investidores; (iv) Klausner Henrique Monteiro da Silva, engenheiro civil, RG 
26.870.678-5 SSP-SP, CPF/MF 251.391.458-98, Diretor Comercial; (v) Claudia Maria Ayres Yassuda, separada judicialmente, 
arquiteta, RG 9.363.189-3 SSP-SP, CPF/MF 116.041.188-30, Diretora de Negócios; e (vi) Fernando Orsi Lopes Cavalcante, 
engenheiro civil, RG 28.918.039-9, CPF/MF 270.197.708-86, Diretor de Operações, todos brasileiros, casados e residentes em São 
Paulo/SP, quando não indicados, e tomaram posse nos seus cargos, e aceitaram os cargos para os quais foram eleitos, declaram 
que não estão impedidos de exercer atividades mercantis. 2. Registraram, a dispensa, pela totalidade do Conselho de Administração, 
dos procedimentos e formalidades de convocação, deliberação prévia e realização de reuniões e envio de notifi cações, conforme 
estabelecidos no acordo de acionistas de 09.12.2013, conforme aditado. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 18.05.2017. 
Conselheiros: Ricardo Leonel Scavazza, Odair Garcia Senra, Sandro Rogério da Silva Gamba, Olímpio Matarazzo Neto, Marcelo 
Fedak e David Adam Roth. JUCESP nº 280.215/17-4 em 19.06.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

O prefeito João Dória 
anunciou, em parceria 
com o Secovi-SP, a con-

tratação do urbanista Jaime 
Lerner para cuidar do projeto 
de requalifi cação do centro, que 
faz parte do programa “Cidade 
Linda” e visa remodelar o siste-
ma de habitação, mobilidade e 
paisagismo do centro da cidade. 

Uma das novidades que 
irão compor a nova paisagem 
da vizinhança é o restauro e 
iluminação do Viaduto Santa 
Ifi gênia. Deste modo, o governo 
municipal espera estimular um 
maior público para happy hour 
no centro. O altivo viaduto de 
estilo art noveau, construído, 
em 1913, com 1.100 toneladas 
de ferro trazidas da Bélgica, é 
um dos marcos históricos da ca-
pital paulista e liga pontos bem 
importantes da área central. 

O processo de revitalização 
previsto para fi car pronto no 
dia 30 outubro é uma resposta 
ao período de 18 anos que o 
equipamento urbano ficou 
negligenciado. Bem ao lado 
do viaduto está outra aposta 
que promete transformar esta 
região em um verdadeiro ‘oásis’, 
o Pátio Metrô São Bento, que é 
o mais novo open mall de São 

O Pátio Metrô São Bento é o mais novo open mall de São Paulo.

Revitalização e Open Mall 
pretendem transformar Largo 

São Bento em um ‘oásis’
Iniciativas de revitalização da região central de São Paulo estão em andamento na capital
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Paulo, um centro de compras 
com infraestrutura completa 
e aconchegante, parte dela a 
céu aberto. 

A área de quase seis mil m², 
está bem acomodada dentro da 
estação São Bento do Metrô, e 
vai disponibilizar 60 novas lojas 
comerciais, de gastronomia e 
serviços diversifi cados dentro 
de uma ambientação simpáti-
ca, com conceito diferenciado 
e moderno. Na parte externa, 
um boulevard acolhedor ser-

vido por plantas majestosas e 
paisagismo bem pensado com 
vista privilegiada do Viaduto 
Santa Efi gênia. 

Ao desfrutar da generosa 
infraestrutura do novo polo 
cultural e gastronômico, os 
clientes terão oportunidade de 
assistir a um evento musical, 
comer tanto um menu mais 
chic, quanto um hambúrguer 
gourmet ou outras opções de 
fast food. O open mall natural-
mente se tornará um refúgio 
para recarregar as energias 
depois de fazer compras na 
rua 25 de março. Quem estiver 
pelas redondezas poderá usu-
fruir de facilidades, como por 
exemplo, ir a uma barbearia, 
um bom café, lanchonete, lojas 
franqueadas de rede, doçaria, 
livraria, lotérica ou loja de 
conveniência.

Não pode fi car esquecido seu 
nobre vizinho, o Mosteiro de São 
Bento, que dá um tom especial 
para a sonoridade do empreen-

dimento com a badalada dos 
sinos afi nados, que tocam nas 
horas cheias e nas frações.  E 
com a celebração aos domingos 
das missas sob comoventes 
cantos gregorianos, que são 
imperdíveis até para quem não 
é católico. 

“O centro é um polo turísti-
co, comercial e cultural muito 
importante para a cidade, 
quanto maior for o investimento 
na revitalização dos espaços 
públicos, na construção de 
empreendimentos residenciais 
e comerciais, em atividades de 
lazer e cultura, mais pessoas 
poderão usufruir desta região 
emblemática de São Paulo. 
Por isso, estamos satisfeitos 
em trazer um empreendimento 
que vai contribuir ainda mais 
com o desenvolvimento deste 
‘coração’ da capital paulistana”, 
diz Odivaldo Silva consultor de 
varejo da Renova e responsável 
pelo planejamento e desenvol-
vimento do novo open mall.

Ainda é inverno e 

o tempo permanece 

instável em muitas 

regiões do país, onde 

ora está frio, ora calor

Tais mudanças bruscas 
na temperatura não 
fazem nada bem para 

a saúde, principalmente das 
crianças, que têm o organis-
mo bem mais vulnerável do 
que o de um adulto. Por isso, 
nessa época do ano aumenta 
a incidência de doenças respi-
ratórias em bebês e crianças, 
o que exige muita atenção dos 
pais, já que alguns quadros 
podem levar a uma parada 
respiratória.

Os principais problemas 
relacionados ao sistema res-
piratório da criança são obs-
trução nasal (nariz entupido), 
sinusite, amigdalite, rinite, 
broncoespasmos (difi culdade 
para respirar por conta de 
infl amação nos brônquios) e 
asma. Além das variações de 
temperatura, a baixa umidade 
do ar e a poluição podem fa-
vorecer o surgimento dessas 
doenças.

Os sintomas mais comuns 
que sinalizam alterações res-
piratórias nos pequenos são 
tosse produtiva e persisten-
te, febre, chiado para respi-

rar, coriza, lacrimejamento, 
difi culdade para respirar e 
indisposição. Para evitar, 
é necessário minimizar os 
fatores de riscos, portanto, 
deve-se manter ambientes 
ventilados e sem umidade, 
retirar cortinas, tapetes e 
pelúcias do quarto, evitar ex-
posição à fumaça de cigarro, 
poeira, perfumes e produtos 
de limpeza, manter as mãos 
das crianças higienizadas 
e agasalha-las sempre que 
estiver frio. 

É importante ressaltar que 
crianças escolares estão mais 
propensas a manifestarem 
doenças do trato respiratório, 
já que a transmissão ocorre 
diretamente. Ao notar os 
sintomas, os pais devem levar 
o menor o quanto antes ao pe-
diatra para que seja indicado o 
melhor tratamento, evitando 
assim que o problema evolua.

Caso perceba sinais de falta 
de ar e cianose (cor da pele 
alterada para azul-arroxeada) 
é necessário que o bebê ou 
criança seja levado imedia-
tamente ao pronto-socorro, 
pois ele pode estar prestes a 
ter uma parada respiratória, 
que pode levar a óbito.  

(*) - É coordenadora do serviço
de pediatra da Clínica Doktor’s

(www.doktors.com.br).

Temperatura instável 
contribui para o 

surgimento de doenças 
respiratórias em crianças

Priscilla Pereira (*)

Há dezesseis anos, ele sobe aos palcos para levar 
o público a dar boas risadas. Felipe Gracindo, ator 
e comediante vencedor do Prêmio Multishow de 
Humor em 2016, desponta como um dos grandes 
talentos da comédia do país. Ele foi o entrevis-
tado de ontem (18) do programa Conversa com 
Roseann Kennedy, da TV Brasil. Junto com mais 
três amigos, Rodolfo Cordón, Benetti Mendes e 
Frederico Braga, Felipe fundou em 2001 a Cia. 
de Comédia G7, que se transformou numa grande 
família. 

Desde então, são mais de 30 peças encena-
das, cinco prêmios nacionais e raros os fi ns de 
semana em que eles não estão nos palcos. Neste 
bate-papo, Felipe fala de seu trabalho corporal 
que encantou o público e sobre o dom de fazer 
inúmeras imitações. Ele lembra que tudo começou 
no tempo de escola, quando fazia imitações na fi la 
da cantina. “Eu imitava o dinossauro na escola, 
eu entrava na lanchonete para fazer a galera rir. 
Isso foi o precursor. O que me fez acabar indo 
para o teatro foi essa energia de fazer imitação, 
de brincar com as pessoas, esse lado corporal que 
uso muito no teatro.”

Para Felipe Gracindo, a comédia corporal foi a 
maneira que encontrou para se conectar com as 
pessoas. Ele diz que as imitações e o trabalho com 
o grupo G7 surgiram na sua vida como diversão. 
“A gente queria se divertir no fi m de semana. E 
como éramos criativos para contar histórias, foi 
a forma que a gente achou para mostrar isso. 
Tem gente que faz música, faz uma banda e toca 
com a galera, toca em barzinhos. Então, a gente 
começou a se apresentar por pura diversão”.

Dessa parceria surgiram espetáculos irreve-
rentes como “Casais felizes emagrecem juntos”, 
“Manual de sobrevivência ao casamento” e o 
clássico candango “Como passar em concurso 
público”. Para Felipe, as peças estão sempre re-
tratando diferentes fases da vida, onde o processo 
de criação leva em conta a identifi cação com o 
público, trazendo à tona os temas do cotidiano. “É 
dessa realidade que as pessoas riem. E a gente tá 

O ator Felipe Gracindo, da Cia G7, conversa 

com Roseann Kennedy.

“O artista é para-raio da 
sociedade”, diz Felipe Gracindo

precisando rir um pouquinho neste Brasil nosso”.
Quando se trata da inspiração para os perso-

nagens das peças, fi ca claro que ela pode vir de 
várias fontes. Felipe revela que muitas vêm da 
observação do cotidiano.“O artista é um para-
-raio da sociedade, você está sempre antenado. 
Por isso que a gente não consegue viajar e se 
desconectar cem por cento. Numa viagem, uma 
pessoa diferente, um lugar diferente, um jeito de 
falar, uma comida, tudo isso serve de alimento, 
de subsídio para você criar coisas novas”. Na sua 
opinião, o teatro é uma verdadeira escola, onde 
é possível ter o privilégio da experimentação e a 
interatividade com o público.

Quanto a investir em novos veículos, como 
televisão e internet, mídia em que o grupo G7 
pretende apostar mais, Felipe diz que nada se 
compara a ter liberdade de criação. E diz que 
essa é uma das grandes preocupações do grupo 
teatral. Ele defende a internet como um espaço 
mais democrático. Felipe conclui a conversa com 
humor e poesia: “Tem que rir, né? Rir para não 
chorar. Cervantes já dizia isso, que a comédia é 
a língua da alma” (ABr).
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Benefícios 
a idosos e 
portadores de 
defi ciência

A Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa dis-
cute amanhã (20) o projeto 
que prevê o pagamento do 
Benefício de Prestação Conti-
nuada (BPC) a idosos com 70 
anos ou mais, a pessoas com 
defi ciência em situação de 
vulnerabilidade fi nanceira e a 
pessoas com impedimento de 
longo prazo que carecem de 
auxílio permanente de tercei-
ros para realização de tarefas 
da vida diária, independen-
temente de sua condição 
fi nanceira e de estar inserido 
no mercado de trabalho. 

A proposta, de autoria do 
ex-deputado Roberto San-
tiago, aguarda votação na 
Comissão da Pessoa Idosa, 
onde está sob a relatoria da 
deputada Carmen Zanotto 
(PPS-SC). Outros 17 proje-
tos estão apensados a este. 
“Considerando que todas as 
proposições em análise de 
modo geral contribuem para 
garantir o BPC às pessoas 
com defi ciência e idosos em 
situação de vulnerabilidade 
fi nanceira, sugerimos a re-
alização dessa audiência”, 
explica Carmen. Foram convi-
dados para discutir o assunto, 
representantes do Ministério 
do Desenvolvimento Social, 
do Ministério da Fazenda e 
da Previdência Social (Ag.
Câmara).

O presidente Michel Temer nomeou ontem (18) nove integrantes 
para ocupar o Conselho Nacional do Ministério Público (CMNP), 
órgão responsável por fi scalizar as atividades internas do MP em 
todo país. De acordo com a Constituição, cabe ao presidente da 
República fazer nomeação dos integrantes do conselho. Desde 
ontem, o colegiado é presidido pela nova procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge.

A posse dos novos integrantes está prevista para a semana que 
vem. Dos nove indicados, sete entram no CNMP para o primeiro 
mandato e vão ocupar as cadeiras destinadas aos diferentes ramos 
do órgão, como o MP Militar, do Trabalho, Estadual e do Distrito 
Federal. Os nomeados são Silvio Amorim, Marcelo Weitzel, Sebas-
tião Caixeta, Lauro Nogueira e Dermeval Gomes. Os advogados 
Erick Venâncio e Leonardo Accioly foram designados para vagas 
destinadas à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) (ABr).

Nomeados nove 
integrantes para o 

Conselho Nacional do MP


