
Se já não vivemos mais 

em cavernas, que tal 

fazer as pazes com a 

rejeição?

Pensamentos do tipo 
“espero não ter ninguém 
em casa para tocar meu 

violão sem ter que lidar com go-
zação”, ou “será que eu coloco 
esta ou aquela roupa... uso este 
ou aquele tom de voz… quando 
encontrar com a pessoa que 
estou querendo conquistar”, 
habitam sua cabeça? 

Se sim, você é um dependen-
te de aprovação. Essa atitude 
é tão prejudicial quanto a de 
comer compulsivamente, que 
te divorcia da possibilidade de 
ser saudável, tão ruim quanto a 
de usar drogas, que te impede 
de ter lucidez. Ou seja, é perder 
a sua autenticidade.

Nós seres humanos quere-
mos sempre a inclusão, afi nal, 
a rejeição nos desencadeia 
medo. E isso está marcado 
em nossos arquivos mais pri-
mórdios. Na Antiguidade, ser 
expulso ou fi car isolado do 
grupo de convivência signifi -
cava risco de perder a vida. O 
dilema é que mesmo depois 
de mais de 2 mil anos esses 
registros ainda interferem em 
nossas vidas.

Pesquisas mostram que a 
reprovação ativa diversas regi-
ões no cérebro, até as que têm 
relação com a dor física. Se já 
não vivemos mais em cavernas, 
que tal fazer as pazes com a 
rejeição? Um dos caminhos é 
enxergá-la como uma possibili-
dade de rever o que aconteceu 
com você e se perguntar: eu 
fui autêntico em determinada 

situação? Lembre-se do fato 
e depois avalie o que pensou, 
sentiu e se a maneira como 
agiu estavam alinhados ao seu 
sentimento.

A partir daí, perceba se a 
pessoa que te repeliu não te 
compreende ou não quer lidar 
com seu verdadeiro eu. Então, 
ou você utiliza toda sua com-
paixão para continuar a convi-
ver com ela, ou escolhe manter 
uma distância saudável. A 
outra possibilidade é você 
perceber tudo isso e querer 
realinhar profundamente sua 
relação com este indivíduo, 
propondo que ambos revejam 
as expectativas mutuamente.

Para fazer as pazes com a re-
jeição, abrace sua mentalidade 
de crescimento. Isso acontece 
quando você determina que irá 
cuidar de sua autenticidade 
como uma habilidade a ser de-
senvolvida ao longo do tempo 
por meio de vivências de auto-
conhecimento, leituras sobre 
autoestima e autoconfi ança. 

Esta opção nos conecta com 
a consciência de que todos 
os dias vivemos nosso pleno 
potencial. 

Isso nos deixa mais propen-
sos a nos desafi armos e para-
mos de perceber o feedback 
e a desaprovação como sinais 
de fracasso. Ao entender que 
há um abundante espaço para 
crescimento, nos afastamos 
da necessidade constante de 
validação.

(*) - Especialista em gestão 
estratégica de confl itos e negociação, 

facilitação e treinamento para 
potencializar negócios através do 

desenvolvimento de pessoas, é 
palestrante da AlleaoLado, empresa 

focada em treinamentos
e consultoria.

Pare de buscar 
aprovação

Allessandra Canuto (*)
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GLEICE BAPTISTA DE OLIVEIRA PEDROGÃO USINAGEM - ME - Torna público que
requereu à SEMA a Licença Ambiental Prévia e de Instalação para serviços de
usinagem, tornearia e solda à Rua João Rodrigues de Miranda, 108, galpão 02, Vila
Sorocabana, Guarulhos-SP, através do processo administrativo 60526/2017.

GLOBAL TERMOPLÁSTICOS EIRELI - EPP - Torna público que requereu à SEMA a
Licença Ambiental Unificada para fabricação de artefatos de material plástico para usos
industriais à Rua Amélia Lago, 90/100, Ponte Grande, Guarulhos-SP, através do
processo administrativo 60895/2017.

Cinpal Companhia
Industrial de Peças para Automóveis

CNPJ: 49.656.192/0001-88 - NIRE: 35.300.039.092
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 17/07/2017

Data: 17/07/2017; Horário: 13:00 horas; Local: Sede social da Cinpal Companhia Industrial de Peças
Para Automóveis na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado
de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.656.192/0001-88, NIRE 35.300.039.092; Publicações:) Con-
vocação - Dispensada em razão de haver comparecido a totalidade dos acionistas nos termos do § 4º do
artigo 124 da Lei nº 6404/76; Mesa: Sob a presidência do acionista Vitor Luiz Taddeo Mammana secretaria-
da por mim Antonio Afonso Simões; Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social: Or-
dem do dia e deliberações: I - Ordinariamente: a) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado,
Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas
Explicativas e Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas dos Auditores Independentes sobre
às Demonstrações Contábeis em 31/12/2015 e 31/12/2016 e Relatório da Diretoria: Publicados no Diá-
rio Oficial do Estado de São Paulo e Empresas & Negócios do dia 28 de junho de 2017 - Aprovados por
unanimidade com abstenção dos legalmente impedidos; b) Destinação do resultado à disposição da As-
sembleia: A sociedade apurou prejuízo e, por este motivo, não foi deliberado sobre a destinação do lucro; c)
Fixação dos honorários da Diretoria: Os honorários globais mensais da diretoria da sociedade para o
próximo mandato cuja eleição será realizada por reunião do Conselho de Administração foram fixa-
dos em R$ 166.916,39 (cento e sessenta e seis mil, novecentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos),
valor base de julho de 2017, e serão corrigidos e reajustados nas mesmas proporções salariais que forem
concedidos coletivamente aos empregados da sociedade e nas mesmas épocas em que estes eventos
ocorrerem, cujas atribuições de valores individualmente será objeto de deliberação da diretoria em reunião
a ser convocada especialmente para esta finalidade. d) Distribuição de dividendos: Foi aprovada por unani-
midade a distribuição de dividendos no importe de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) me-
diante utilização parcial da reserva estatutária de 31/12/2008 a serem pagos aos Senhores Acionistas no
prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir desta data; e) Em razão de estar pendente parte do pagamento
dos dividendos no valor de R$ 1.990.244,56 (hum milhão, novecentos e noventa mil, duzentos e quarenta e
quatro reais e cinquenta e seis centavos) aprovados pela Assembleia Geral realizada em 18/01/2008, regis-
trada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 46.211/08-1, em sessão de 08/02/2008 na parte
cabente a Hargrove lnvestments LLC foi deliberado pelos Srs. Acionistas, por unanimidade, no sentido de
que seja ratificada referida distribuição para que o pagamento seja efetivado no prazo de até 12 (doze) me-
ses contados a partir desta data. II Extraordináriamente: a) Aumento de Capital: - Deliberado por una-
nimidade pelo aumento do capital da sociedade no importe de R$ 6.900.000,00 (seis milhões e
novecentos mil reais) por subscrição dos senhores acionistas na proporção das ações ordinárias e prefe-
renciais da titularidade de cada um. Em decorrência desta deliberação o capital social foi aumentado de
R$ 286.559.393,68 (duzentos e oitenta e seis milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, trezentos e noven-
ta e três reais e sessenta e oito centavos) para R$ 293.459.393,68 (duzentos e noventa e três milhões, qui-
nhentos e cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos) com
integralização imediata em moeda corrente nacional conforme boletim de subscrição assinado por todos os
acionistas da sociedade. Consequentemente o artigo 5º dos Estatutos Sociais passará a vigorar com a
seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social é de R$ 293.459.393,68 (duzentos e noventa e três mi-
lhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos),
dividido em 3.785.409.870 (três bilhões, setecentos e oitenta e cinco milhões, quatrocentas e nove mil, oito-
centas e setenta) ações, sendo, 1.892.704.935 (um bilhão, oitocentos e noventa e dois milhões, setecentos e
quatro mil, novecentas e trinta e cinco) ações ordinárias e 1.892.704.935 (um bilhão, oitocentos e noventa e
dois milhões, setecentos e quatro mil, novecentas e trinta e cinco) ações preferenciais sem valor nominal”.
Em seguida o Sr. Presidente declarou em vigência a nova redação do artigo 5º dos Estatutos da Sociedade.
Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação o Sr. Presidente franqueou a palavra a quem
dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, concedeu o tempo necessário à lavratura da
presente ata que, na reabertura foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas da sociedade.
Taboão da Serra, 17 de julho de 2017. (aa.) Vítor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da mesa; Antonio
Afonso Simões - Secretario da mesa; Acionistas: Antonio Afonso Simões, Dina Rosa Bosellini - p.p. Dr.
Gilberto Cipullo, Hargrove lnvestments LLC - p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Julia Dora Antonia Koranyi
Arduini - p.p. Riccardo Arduini, Renata Bonsaver Mammana Milani, Riccardo Arduini, Vitor Luiz Taddeo
Mammana, ZEAF Participações e Empreendimentos Ltda. - Vítor Luiz Taddeo Mammana - sócio admi-
nistrador. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Taboão da Serra, 17
de julho de 2017. Vitor Luiz Taddeo Mammana  - Presidente da mesa, Antonio Afonso Simões - Secretário
da mesa. JUCESP nº 474.189/17-0 em 11.10.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

MIE BRASIL HOLDING S/A - (Em Organização) - Ata de Assembleia Geral de Constituição - Aos 27 dias do mês de agosto de 2.013, às 11:00 horas, na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Rua Lourenço de Almeida, n. 819, sala 01, Vila Nova Conceição, CEP 04508-001, reuniram-se em Assembleia Geral os subscritores do capital social Mie Brasil Holding 
S/A, em organização, a saber, Maurício Rolim Amaro, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n. 12.238.20-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n. 269.303.758-
10; e Gabriela Borges, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG n. 29.277.436-9 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n. 294.649.258-33; ambos residentes e 
domiciliados na Rua Escobar Ortiz, n. 578, apto. 101, na Cidade e Estado de São Paulo, para o fim especial de, conforme o disposto no art. 88, parágrafo 1º, da Lei 6.404/76, constituir 
definitivamente a Companhia. Assumiu a Presidência da Mesa o sócio fundador Maurício Rolim Amaro, que convidou a mim, Gabriela Borges, para Secretária. Depois de ressaltar que a 
publicação de edital de convocação foi dispensada, em virtude da presença de todos os subscritores do capital inicial, convidados por carta, declarou o Sr. Presidente que, de acordo com os 
termos da carta convocatória, a Assembleia tinha por objetivo promover a constituição da sociedade Mie Brasil Holding S/A, cabendo aos presentes deliberar sobre as seguintes matérias: 
(a) aprovação da proposta de Estatuto Social a ser adotado pela Companhia, conforme projeto em duplicata entregue aos subscritores; (b) homologação da subscrição das ações do capital 
social de R$ 8.000,00 (oito mil reais), dividido em 8.000,00 (oito mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, que serão integralizadas, neste ato, em moeda corrente nacional; (c) 
eleição dos membros da Diretoria e fixação da remuneração; e (d) outros assuntos de interesse da sociedade. Discutidos e votados cada um dos assuntos acima, as seguintes deliberações 
foram tomadas, por unanimidade de votos: (1) aprovar a redação do Estatuto Social, cuja reprodução constitui o Anexo I à presente ata; (2) homologar, conforme Boletim de Subscrição, 
que também integra esta ata, a subscrição do capital inicial pelos acionistas presentes, como segue: Maurício Rolim Amaro subscreve 5.000 (cinco mil) ações ordinárias nominativas, no 
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e Gabriela Borges subscreve 3.000 (três mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Todos os subscritores neste ato 
integralizaram as ações subscritas, em moeda corrente nacional; (3) para compor a Diretoria, foram eleitos para um mandato de 03 (três) anos os seguintes membros: o Sr. Maurício Rolim 
Amaro, e a Sra. Gabriela Borges, acima qualificados, para os cargos de Diretores, sem designação específica, dando-se a posse a partir da assinatura do competente termo em livro próprio. 
A remuneração da Diretoria será fixada oportunamente; e (4) não instalar o Conselho Fiscal, para o presente exercício. Declaração de Desimpedimento: Os diretores eleitos declararam, 
sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos de 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou ainda crimes 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Finalizando, disse 
o Sr. Presidente que, atendidas todas as formalidades legais, fica definitivamente constituída a sociedade Mie Brasil Holding S/A, na forma da Lei n. 6.404/76. Nada mais havendo a tratar, 
foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos foi a presente lida e tendo sido aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 27 de 
agosto de 2013; (aa) Maurício Rolim Amaro, Presidente da Mesa; Gabriela Borges, Secretária da Mesa; Maurício Rolim Amaro e Gabriela Borges, Diretores; Acionistas: Maurício Rolim Amaro 
e Gabriela Borges. Maurício Rolim Amaro - Presidente; Gabriela Borges - Secretária. Diretoria: Maurício Rolim Amaro - Diretor Administrativo e Financeiro; Gabriela Borges - Di-
retora Comercial. Acionistas: Maurício Rolim Amaro; Gabriela Borges. Visto do Advogado: Carlos Eduardo Fujita - OAB/SP nº: 247.409. JUCESP NIRE 3530046145-2 em 14/01/2014.
Anexo I - Estatuto Social da Mie Brasil Holding S/A - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - A Companhia que adota a denominação social de Mie 
Brasil Holding S/A, se regerá por este estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Lourenço de Almeida, n. 819, sala 01, Vila Nova Conceição, CEP 04508-001. Parágrafo único - Poderá a Companhia, a critério de sua Diretoria, instalar ou extinguir filiais 
em qualquer parte do território nacional ou exterior. Artigo 3º - A companhia tem por objeto a (i) participação em outras Companhias, nacionais ou estrangeiras, como sócia, acionista ou 
quotista; (ii) comercialização, importação e exportação de equipamentos, acessórios industriais, produtos alimentícios e commodities agrícolas; (iii) consultoria e assessoria empresarial; (iv) 
realização de estudos, planejamentos e projetos econômico-financeiro-industriais; (v) incorporação de bens imóveis; (vi) representação comercial e agenciamento de produtos alimentícios, 
manufaturados e serviços; (vii) participação em outras Companhias, nacionais ou estrangeiras, como sócia, acionista ou quotista; e (viii) prática de todas as atividades correlatas e relacio-
nadas com os objetivos acima estabelecidos. Artigo 4º - A Companhia vigorará por tempo indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações - Artigo 5º - O capital social totalmente 
subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$ 8.000,00 (oito mil reais), dividido em 8.000 (oito mil) ações ordinárias nominativas sem valor nominal. Parágrafo único - A 
cada ação ordinária corresponderá um voto nas deliberações de Assembleias Gerais. Artigo 6º - Os acionistas da Companhia gozarão, nos termos do art. 171, da Lei n. 6.404/76, de prefe-
rência para subscrição do aumento do capital da sociedade. Parágrafo único - O direito de preferência decairá após decorridos 30 (trinta) dias contados da deliberação relativa ao aumen-
to do capital social. Artigo 7º - O acionista que pretender vender, ou por qualquer título, transferir ou alienar suas ações ou direitos de subscrição de ações a terceiros, deverá oferecê-los 
aos demais acionistas para exercício do direito de preferência na aquisição, nos termos deste Estatuto. Alternativamente, havendo desinteresse dos acionistas no exercício da preferência, por 
deliberação da Assembleia Geral, a Sociedade poderá adquirir as ações oferecidas, mantendo-as em tesouraria, observadas as disposições previstas na legislação aplicável. Parágrafo Pri-
meiro - O acionista que desejar alienar suas ações a terceiros deverá notificar os demais acionistas e a própria Sociedade, por escrito, de sua intenção, especificando nome e qualificação do 
possível comprador, preço e demais condições da operação. Parágrafo Segundo - Os acionistas notificados na forma do parágrafo anterior terão 30 (trinta) dias, contados a partir da data 
do recebimento da notificação, para o exercício de seu direito de preferência e, no caso de mais de um acionista desejar fazê-lo, os mesmos farão jus ao direito de preferência na exata 
proporção de sua respectiva participação no capital social da Sociedade. No mesmo prazo de 30 (trinta) dias deverá a Sociedade manifestar-se a respeito do seu interesse no exercício do 
direito de preferência. Parágrafo Terceiro - Após 30 (trinta) dias do recebimento da notificação sem que haja manifestação de interesse na aquisição pelos demais acionistas e pela Socie-
dade, o acionista ofertante ficará livre para alienar as ações dentro de um prazo de 30 (trinta) dias, após o qual as ações deverão ser novamente oferecidas aos demais acionistas, retoman-
do-se o mesmo procedimento acima estabelecido. Artigo 8º - Os dividendos ou bonificações em dinheiro serão pagos aos acionistas dentro do exercício social em que forem declarados, no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da data de sua declaração, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral. Capítulo III - Assembleias Gerais - Artigo 9º - As Assem-
bleias Gerais poderão ser Ordinárias e/ou Extraordinárias, onde os acionistas reunir-se-ão ordinariamente, dentro dos primeiros quatro meses após o término do exercício social, e extraordi-
nariamente, sempre que convocada, na forma da lei. Artigo 10 - As Assembleias serão presididas por qualquer membro da Diretoria e secretariadas por um terceiro, acionista ou não, esco-
lhido na oportunidade pelo Presidente da Assembleia. Na ausência dos Diretores, serão as Assembleias presididas por qualquer dos presentes que seja indicado por aclamação dos acionistas 
presentes. Capítulo IV - Da Administração - Artigo 11 - A Companhia será administrada por uma Diretoria composta de, no mínimo, 02 (dois) membros e, no máximo, 05 (cinco) 
membros, acionistas ou não, residentes no país. Artigo 12 - Os Diretores terão amplos poderes de administração, cabendo-lhes: a) representar a Companhia em Juízo ou fora dele; b) alienar, 
onerar, e adquirir bens móveis ou imóveis, assinando os contratos necessários, públicos ou particulares; c) contrair empréstimos em nome da Companhia, dando as garantias que se fizerem 
necessárias, por mais específicas que sejam; d) sacar promissórias, aceitar letras de câmbio, firmar compromissos, acordos e contratos, bem como todo e qualquer documento que envolva 
responsabilidade social; e) movimentar contas bancárias através de todas as formas conhecidas, consagradas pelo uso ou pela legislação vigente; f) assinar duplicatas ou recibos e endossá-
-los quando necessário a favor de instituição de crédito para desconto ou simples cobrança; g) outorgar procurações em nome da Companhia, com poderes para a prática de atos privativos 
da Diretoria ou quaisquer outros necessários à consecução dos objetivos sociais; h) confessar dividas, transigir, renunciar e desistir, representar a Companhia perante repartições públicas e 
demais instituições de direito público; i) convocar as reuniões da Diretoria; j) fazer cumprir o estatuto social, as disposições legais e as deliberações da Diretoria e das Assembleias Gerais; e 
k) praticar, enfim, todo e qualquer ato, por mais especial que seja desde que relacionado aos interesses da Companhia. Artigo 13 - A Companhia se considerará obrigada pela assinatura 
conjunta de 02 (dois) Diretores, sendo que obrigatoriamente uma das assinaturas deverá ser do Diretor Financeiro. Artigo 14 - O mandato da Diretoria será de 03 (três) anos, permitida a 
reeleição, e os diretores permanecerão no exercício do cargo até a posse dos novos diretores. Artigo 15 - Ocorrendo vaga de um dos cargos da Diretoria, a Assembleia Geral designará o 
substituto. Artigo 16 - Nas ausências ou impedimentos temporários de qualquer membro da Diretoria, para fim específico de participar das reuniões, estes poderão ou não indicar um 
substituto, para servir, durante sua ausência ou impedimento. O substituto do Diretor poderá ser um dos demais Diretores ou um procurador com poderes específicos para tanto. O Diretor 
substituto assim indicado exercerá todas as funções e terá os poderes, direitos e deveres do Diretor substituído para o fim específico de participar das reuniões. Se o substituto for um dos 
demais Diretores, votará nas reuniões da Diretoria por si e pelo Diretor que estiver substituindo. Artigo 17 - Os Diretores serão investidos nos respectivos cargos mediante termo de posse 
lavrado no “Livro de Atas das Reuniões da Diretoria”, observadas as disposições legais aplicáveis, e dispensada a prestação de caução. Artigo 18 - A remuneração individual e/ou global 
dos membros da Diretoria será fixada anualmente em Assembleia Geral. Capítulo V - Do Conselho Fiscal - Artigo 19 - O Conselho Fiscal da Companhia será integrado por 03 (três) 
membros efetivos e igual número de suplentes, e funcionará em caráter não permanente, sendo composto e instalado na forma da legislação vigente. Seus membros poderão ser reeleitos e 
terão a remuneração que for fixada em Assembleia Geral. Capítulo VI - Do Exercício Social - Artigo 20 - O exercício social se encerrará em 31 de dezembro de cada ano. No fim de cada 
exercício serão elaboradas as demonstrações financeiras da companhia de conformidade com a legislação vigente. Poderão ser levantados balanços periódicos e distribuídos dividendos 
provisórios na forma da lei. Artigo 21 - Dos lucros líquidos apurados em cada exercício, após efetuadas as demais amortizações necessárias, serão deduzidos: a) 5% (cinco por cento) para 
a constituição da Reserva Legal até atingir 20% (vinte por cento) do capital social; b) 25% (vinte e cinco por cento) sobre o lucro líquido para pagamento de dividendo mínimo obrigatório; 
e c) o saldo, se houver, terá a destinação que a Assembleia Geral lhe destinar. Capítulo VII - Das Disposições Gerais - Artigo 22 - A Companhia entrará em liquidação nos casos pre-
vistos em lei, que se processará de acordo com deliberação da Assembleia Geral, competindo-lhe, também, eleger o liquidante e o Conselho Fiscal. Artigo 23 - Toda e quaisquer controvér-
sias e reclamações relacionadas ao presente Estatuto Social deverão ser resolvidas através do processo de arbitragem. Caso as partes não cheguem a um acordo na questão ora discutida, 
deverão então, submetê-la a apreciação dos árbitros indicados pela Câmara de Arbitragem Brasil e Canadá ou Câmara de Arbitragem do Novo Mercado da Bovespa, ambas situadas na 
capital do Estado de São Paulo, valendo a escolha da Câmara que representar o menor custo para a Companhia, cujas regras serão aplicadas e a decisão deverá ser soberana e acatada 
pelas partes. Artigo 24 - Para todas as questões oriundas deste Estatuto, que não puderem ser resolvidas pela arbitragem, fica desde já eleito o foro central da Capital do Estado de São 
Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi por todos assinada. São Paulo, 27 de agosto de 2013. 
Maurício Rolim Amaro - Presidente; Gabriela Borges - Secretária. Visto do Advogado: Carlos Eduardo Fujita - OAB/SP nº: 247.409.
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CNPJ/MF: 24.293.198/0001-07

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas, Em obediência às disposições legais e contratuais, submetemos à apresentação de V. Sas. o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Exercício, das Mutações nas Contas do Patrimônio Líquido
e da Demonstração dos Fluxos de Caixa, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações contábeis relativas ao período encerrado em 31 de dezembro de 2016.
Permanecemos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. São Paulo, 02 de agosto de 2017. A DIRETORIA

Balanço Patrimonial Levantado em 31 de Dezembro de 2016 - (Valores em Reais)
Ativo Nota Explicativa 31/12/2016
Circulante 604.035
Bancos Conta Movimento 4.035
Caixa e Equivalentes de Caixa 4 4.035
Mútuo com Terceiros 5 600.000
Não Circulante 2.709.996
Investimentos 6   2.709.996
Total do Ativo 3.314.031

Demonstração do Resultado do Exercício Levantado
em 31 de Dezembro de 2016 - (Valores em Reais)

Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido Levantado em 31 de
Dezembro de 2016 - (Valores em Reais)

Demonstração do Fluxo de Caixa do Período Levantado
em 31 de Dezembro de 2016 - (Valores em Reais)

Passivo Nota Explicativa 31/12/2016
Circulante 5.003
Fornecedores Nacionais 460
Obrigações Tributárias 4.543
Não Circulante 195
Outras Obrigações 195
Patrimônio Líquido 7 3.308.833
Capital Social 3.000.000
Reserva de Lucros     308.833
Total do Passivo e Patrimônio Social 3.314.031

Notas, Comentários e recomendações sobre os trabalhos efetuados
em 31 de dezembro de 2016

Em unidades de reais, exceto quando indicado de outra forma
1. Contexto Operacional: A Bonama Participações S.A. teve seu Estatuto
Social lavrado na JUCESP em 02 de março de 2016, data em que oficialmen-
te iniciou suas atividades, fato motiva as Demonstrações Contábeis não
terem comparabilidade com períodos anteriores. A companhia tem sede e
foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Seráfico de
Assis Carvalho, 103 -CZ13-A, CEP 05614-040, podendo abrir, manter ou
extinguir filiais, agências ou escritórios em qualquer parte do território naci-
onal ou fora dele, mediante deliberação da Assembleia Geral. A Bonama
Participações S.A. tem por objeto social a participação, como sócia ou aci-
onista, em outras sociedades no Brasil e no exterior, tendo prazo de duração
indeterminado. 2. Resumo das Principais Políticas Contábeis: As principais
políticas contábeis aplicadas na preparação destas Demonstrações Contá-
beis estão definidas abaixo. 2.1. Base de Preparação das Demonstrações
Contábeis: As demonstrações contábeis da Bonama Participações S.A. do
exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foram elaboradas com observân-
cia dos critérios contábeis constantes na Lei das S/A, com a nova redação
dada pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09 (Artigos 37 e 38). 3. Descrição das
Principais Práticas Contábeis: 3.1. Apuração do Resultado: O resultado é
apurado de acordo com o regime de competência. As receitas da companhia
são reconhecidas pelo método de equivalência patrimonial, conforme precei-
tuado no CPC 18 – Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreen-
dimento Controlado em Conjunto. 3.2. Caixa e Equivalente de Caixa: Estão
representados exclusivamente por depósitos bancários com liquidez imedia-
ta na data de 31 de dezembro de 2016. 3.3. Mútuos: As contas de mútuos a
receber estão suportadas por contratos formalizados com terceiros,
contabilizados pelo custo histórico da transação e não preveem a aplicação
de juros na operação. 3.4. Investimentos: Os investimentos são contabiliza-
dos e reconhecidos pelo Método de Equivalência Patrimonial conforme pre-
ceituado pelo CPC 18 - Investimento em Controlada, em Coligada e em Em-
preendimento Controlado em Conjunto. 3.5. Passivos Circulantes e Passi-
vos não Circulantes: Os passivos circulantes e passivos não circulantes
são demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis acrescidos, quan-
do aplicáveis, dos respectivos encargos e variações monetárias e cambiais.

3.6. Contas a Pagar aos Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores
são obrigações a pagar por serviços tomados de terceiros no curso normal
dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes, se o paga-
mento for devido no período de até um ano (ou no ciclo operacional normal
dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são
apresentadas como passivo não circulante. Os fornecedores são inicialmen-
te reconhecidos pelo valor de aquisição e são mensurados pelo custo amor-
tizado de suas duplicatas, não incluindo o método de taxa efetiva de juros.
Na prática, são normalmente reconhecidos ao valor da fatura corresponden-
te, não sendo aplicado o valor presente neste exercício.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa: Descrição    31/12/2016
Banco Bradesco Agência. 3391, C/C 3750-8            4.035
Total 4.035
Caixa e equivalentes de caixa incluem exclusivamente os depósitos bancá-
rios no Banco Bradesco com liquidez imediata.
5. Mútuo com Terceiros: Descrição    31/12/2016
Marbom Participações Ltda        600.000
Total 600.000
A conta de Mútuos com Terceiros é suportada por contratos formais de tran-
sações financeiras, estando registrada pelo seu custo histórico. Tal contrato
não prevê a incidência de juros e o prazo de vencimento é indeterminado.
6. Investimentos: Descrição    31/12/2016
Petroplus Sul Comércio Exterior Ltda 9.075.666
(-) Deságio Investimento Petroplus     (6.365.570)
Total 2.709.996
O Investimento acima se refere a uma participação de 24,32% no Capital
Social da Petroplus Sul Comércio Exterior Ltda, reconhecida pelo Método
de Equivalência Patrimonial preceituado pelo CPC 18 - Investimento em Con-
trolada, em Coligada e em Empreendimento Controlado em Conjunto, de-
monstrado como segue:
Em 31 de dezembro de 2016                                     .                  R$
Patrimônio Líquido da
  Petroplus Sul Comércio Exterior Ltda 39.304.295,00
Participação Bonama Participações S.A 24,32%
= Investimento Ajustado- Patrimônio Líquido 9.558.803,00
(-) Dividendos Excedentes Recebidos em 2016 (483.137)
= Saldo Final de Investimentos 9.075.666,00
Resultado Equivalência Patrimonial
Lucro Líquido 2016 da Petroplus Sul 12.266.159,00
= Resultado Equivalência Patrimonial 2016 2.983.276,00
(+) Resultado Equivalência Patrimonial - Dezembro/2015 301.580,00
Total 3.284.856,00
7. Capital Social: O Capital Social é de R$ 3.000.000,00 (três milhões de

reais) totalmente subscrito, representado por 3.000.000 (três milhões) de
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Compõem-se:
Acionistas % de Participação    Valor R$
Marcelo Rocha Bonadia 99,99% 2.999.999
Marbom Participações - EIRELI                  0,01%              1
Total 100% 3.000.000
8. Autorização para Conclusão das Demonstrações Contábeis: A Diretoria
da companhia autorizou a conclusão das presentes demonstrações
contábeis em 24 de julho de 2017, as quais consideram os eventos
subsequentes ocorridos até esta data, que não tiveram efeitos sobre
essas demonstrações contábeis.

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
KSI BRASIL - RAI/SP 022/2017
Aos Diretores e Acionistas da Bonama Participações S.A. Examinamos as
Demonstrações Contábeis da Bonama Participações S.A., que compreen-
dem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas
Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos
Fluxos de Caixa, para o exercício findo nesta data, bem como as correspon-
dentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contá-
beis. Opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis: Em nossa
opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitula-
da “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira da Bonama Participações S.A. em 31 de
dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de
caixa para o exercício findo nesta data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. Base para opinião com ressalva sobre as demonstra-
ções contábeis: Investimentos: A Bonama Participações S.A. detém
24,32% de participação no capital social da Petroplus Sul Comércio Exte-
rior Ltda, devidamente valorizada pelo Método de Equivalência Patrimonial,
com base nas Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2016 da
investida. Todavia, as referidas Demonstrações Contábeis não foram
auditadas por nós ou outros auditores independentes e, portanto, o saldo de
investimento na Bonama Participações S.A pode não refletir eventuais ajus-
tes decorrentes, se houver, caso sejam auditadas. A sociedade investida
Petroplus Sul Comércio Exterior Ltda efetuou distribuição antecipada de
lucros durante o exercício de 2016 que superaram o resultado líquido do
exercício e cujos excedentes foram deduzidos dos lucros distribuídos do 1°
trimestre de 2017. Na Bonama Participações S.A, cujo valor corresponde a
R$ 483.137,00 (quatrocentos e oitenta e três mil, cento e trinta e sete reais),
figura reduzido da conta de investimentos. Outras informações que acom-
panham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A Adminis-
tração da Companhia é responsável por essas outras informações que com-
preendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstra-
ções contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressa-
mos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em cone-

xão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade
é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse
relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações
contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra for-
ma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Adminis-
tração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a
este respeito. Responsabilidade da Administração sobre as Demonstra-
ções Contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é res-
ponsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando,
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui-
dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstra-
ções contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Compa-
nhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governan-
ça da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do pro-
cesso de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidade dos
Auditores Independentes: Nossos objetivos são obter segurança razoável
de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é
um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realiza-
da de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções po-
dem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quan-
do, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,

exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de
distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
falsas intencionais. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas di-
vulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do
uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e,
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza rele-
vante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas di-
vulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nos-
sa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avalia-
mos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos,
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signifi-
cativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 25 de julho de 2017.
KSI Brasil Auditores Independentes
CRC 2 SP 018.460/O-1

Tethuo Ogassawara
CRC 1 SP 172.692/O-6

Descrição Nota Explicativa 31/12/2016
Participação nos Lucros de Coligada 6 3.284.856
Ganhos com Investimento em Coligada 6 2.030.599
Despesas Administrativas (68.404)
Impostos e Taxas (144)

Lucro Operacional 5.246.907
Despesas Financeiras (34)
Receitas Financeiras 4.183

Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas 4.149
Lucro Líquido Antes da Provisão oara Imposto de Renda 5.251.056
(-) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social        (1.004)

Lucro Líquido do Exercício   5.250.052

Patrimônio Reservas
Descrição        Social  de Lucros         Total
Saldo Inicial em 02/03/2016 - - -
Integralização de Capital 3.000.000 - 3.000.000
Resultado do Exercício - 5.250.052 5.250.052
Distribuição de Lucros                - (4.941.219) (4.941.219)
Saldo Final em 31/12/2016 3.000.000 308.833 3.308.833

Descrição    31/12/2016
Proveniente das Operações
Lucro Líquido do Período 5.250.052
Resultado de Coligada Reconhecido
  por Equivaência Patrimonial (3.284.856)
Ganhos com Investimento em Coligada     (2.030.599)

Resultado Líquido Ajustado         (65.403)
I - Das Atividades Operacionais
(Aumento) ou Redução nos Ativos Operacionais (600.000)
Mútuo com Terceiros (Ativos) (600.000)
Aumento ou (Redução) nos Passivos Operacionais 5.198
Fornecedores 460
Obrigações Tributárias 4.543
Outras Obrigações              195

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais        (660.204)
II - Das Atividades de Investimentos
Aquisição de Investimentos (2.999.999)
Dividendos Recebidos      5.605.458

Caixa Líquido Consumido
  pelas Atividades de Investimentos      2.605.459
III - Das Atividades de Financiamentos
Integralização de Capital Social 3.000.000.00
Dividendos Pagos aos Acionistas     (1.941.219)

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamentos     (1.941.219)
Aumento nas Disponibilidades e Valores Equivalentes 4.035
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Exercício -
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Exercício            4.035

Variação de Caixa e Equivalente de Caixa 4.035

    Diretoria:                                                Marcelo Rocha Bonadia        •         Melissa Martins Balbino - Contadora - CRC-SP 1SP241434/O-9

A empresa pode escolher a entidade a ser benefi ciada entre os 

projetos aprovados e “aptos para captação”.

As empresas podem doar 
até 1% do seu imposto 
devido, com base no lu-

cro real às organizações sociais 
e, com isso, abater a doação do 
imposto de renda devido ao invés 
de destiná-lo ao governo. Um 
dos programas que estimulam 
a doação com incentivo fi scal 
é o promovido pelo Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, que permite 
que essa parte do imposto que já 
seria pago automaticamente seja 
doado ao FIA – Fundos da Infân-
cia e Adolescência, neste caso 
ao Fundo Estadual da Criança e 
Adolescente.

A empresa também pode esco-
lher a entidade a ser benefi ciada 
entre os projetos aprovados e 
“aptos para captação”. O modelo 
da carta está disponível no link: 

Empresas têm até dezembro para doar 
parte do IRPJ a entidades cadastradas

“Essas doações representam cerca de 30% dos recursos do IOS para continuar capacitando e ajudando 
jovens e pessoas com defi ciências a conseguir uma colocação no mercado de trabalho”.

entre os dias 28 e 29 de dezembro 
para que a doação seja feita e aba-
tida. A empresa doadora não paga 
mais impostos por isso. O valor não 
é acrescentado ao que já estava 
sendo pago, mas sim realocado. 
Após a doação feita a entidade 
escolhida, a empresa envia uma 
carta ao Conselho informando 
o direcionamento dos recursos 
ao projeto.

Destacamos também que o IOS 
possui projetos aprovados no FU-
MCAD, que é o Fundo Municipal 
das crianças e adolescentes que 
tem o mesmo enquadramento 
fi scal, o mesmo percentual de 
dedução, porém, todo o proces-
so de doação, geração de guia e 
direcionamento ao projeto é feito 
por meio do site (http://fumcad.
prefeitura.sp.gov.br/forms/frmen-
tidades.aspx).
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(http://www.condeca.sp.gov.br/
wp-content/uploads/2015/11/
Modelo-

de-carta-de-direcionamento-.
pdf). O IOS – Instituto da Oportu-
nidade Social, comprometida com 
a capacitação e empregabilidade 
de jovens de famílias de baixa 
renda é uma delas. “Essas doações 

representam cerca de 30% dos 
recursos do IOS para continuar 
capacitando e ajudando jovens e 
pessoas com defi ciências a conse-
guir uma colocação no mercado 
de trabalho”, declara a gestora do 
IOS, Alecsandra Neri.

A data limite é sempre no último 
dia útil de cada ano, neste ano será 

Correios 
reajustam 
tarifas 

Os Correios reajustaram na 
terça-feira (31) as tarifas de 
serviços postais e telegráfi cos. 
O reajuste médio é de 1,2% em 
relação a tarifa anterior para 
serviços nacionais e interna-
cionais. O primeiro porte da 
Carta Comercial, por exem-
plo, terá o valor atualizado de 
R$ 1,80 para R$ 1,85.

No caso de telegrama na-
cional redigido pela internet, 
o novo valor é de R$ 7,69 
por página. A tarifa da Carta 
Social, destinada aos bene-
fi ciários do programa Bolsa 
Família, permanece inalte-
rada em R$ 0,01, bem como 
a da Carta Não Comercial, 
que permanece com o valor 
de R$ 1,25. As novas tarifas 
não se aplicam ao segmento 
de encomendas e marketing 
direto (ABr).

Os rituais
nas vendas

Carlos Cruz (*)

Os rituais fazem parte da 
vida do ser humano desde 
cedo. 

Eles estão presentes em 
formaturas, casamentos, 
despedidas, no momento 
em que antecede um nasci-
mento. Essa prática pode ter 
diferentes funções: dar um 
signifi cado para uma ocasião 
importante, estreitar uma 
relação afetiva, fortalecer 
os laços entre as pessoas e 
expressar gratidão. 

O ritual ajuda a sociedade a 
lidar melhor com aquilo que 
não é concreto e interfere na 
maneira como enxergamos 
as situações. E isso não muda 
no ambiente corporativo! 
Ao serem bem utilizados, os 
rituais são capazes de tornar 
os procedimentos diários 
mais efi cientes. 

No caso das vendas, eles 
cumprem o papel de moldar 
comportamentos, despertar 
sentimentos e, consequen-
temente, gerar resultados. 
Um exemplo presente em 
muitas empresas é o toque 
do sino após o fechamento 
de uma negociação, prática 
capaz de mobilizar colegas e 
superiores para recompen-
sar o bom trabalho de um 
profi ssional.

Algo parecido acontece 
com as palmas após o grande 
feito de um dos integrantes 
da equipe. Além da vibração 
e do reconhecimento, esse 
hábito acaba colaborando 
com o espírito coletivo do 
grupo. Outras maneiras de 
fortalecer a prática dos ri-
tuais entre os colaboradores 
são pelos encontros de ven-
das, premiações, conven-
ções, em que a empresa fala 
sobre sua origem e procura 
alinhar os seus objetivos com 
todos os vendedores. 

As pessoas são motivadas 
por uma série de fatores, 
além do dinheiro, e uma 
boa venda não é realizada 
sem que haja motivação. 
Após o longo caminho da 
negociação, marcado por es-
tratégias, quedas e vitórias, 
os rituais devem entrar em 
cena para lembrar que todas 
as tentativas valem a pena 
e que é hora de se renovar 
para os próximos obstáculos 
que virão.  

(*) - É diretor do Instituto Brasileiro 
de Vendas (www.ibvendas.com.br).


