
A LGPD vai 
entrar em vigor, 

e agora?
Ao contrário do que 
muitos esperavam, o 
Senado votou a MP 
959, considerando 
prejudicado o artigo 
que trata da entrada 
em vigor da Lei Geral 
de Proteção de Dados, 
a LGPD, ainda este 
ano

Apesar de todo o 
alvoroço diante do 
cenário atual e essa 

importante MP, a verdade é 
que a LGPD está sendo mal 
compreendida por muitos, 
sendo tratada como um 
obstáculo para as empresas, 
quando na verdade esse não 
é o objetivo da nova lei. É 
inegável que hoje vivemos 
em uma sociedade movida 
por dados. Frases como 
“dados são o novo petróleo” 
já viraram corriqueiras. 

Logo, se os dados são tão 
importantes e são utiliza-
dos para os mais diversos 
fins econômicos, era de se 
esperar que tal uso passas-
se a ser regulamentado, 
estabelecendo-se princí-
pios, direitos e obrigações 
aplicáveis ao tratamento de 
dados pessoais, tal como já 
ocorreu, por exemplo, na 
Europa com a GDPR (Regu-
lamento Geral de Proteção 
de Dados aplicável na União 
Europeia).

Certamente, é difícil pre-
ver o que o futuro reserva 
para o Brasil, mas como 
parâmetro podemos con-
siderar os dados obtidos 
após o primeiro ano de 
vigência da GDPR, pela 
International Association 
of Privacy Professionals, o 
IAPP, e mostram que 67% 
dos europeus ouviram a 
respeito da GDPR, 57% dos 
europeus sabem que existe 
uma autoridade pública em 
seu país responsável pela 
proteção de seus direitos 
sobre dados pessoais. 

Foram reportadas 89.271 
notificações de violação de 
dados pessoais (data breach) 
perante as autoridades eu-
ropeias de proteção de da-
dos. Telemarketing, e-mails 
promocionais e sistemas de 
vigilância por vídeo (CCTV) 
foram as atividades para as 
quais foi registrado o maior 
número de reclamações/
denúncias, e 56 milhões de 
Euros foi o valor aproxi-
mado das multas aplicadas 
pelas autoridades nacionais.

Apesar de realidades dis-
tintas, os números dão uma 
ideia do que é possível es-
perar dessa nova realidade. 
Com a LGPD finalmente em 
vigor, vamos ser obrigados a 
passar por uma mudança de 
cultura, tal como se verifi-
cou com o Código de Defesa 
do Consumidor na década 
de 1990 e, mais recente-
mente, com as questões 
atreladas ao compliance e 
à Lei Anticorrupção (Lei n° 
12.846/13).

Essa nova realidade vai 
atingir desde as empresas 
que tratam os dados, até 
os próprios titulares, que 
passam a estar no controle 
de seus dados pessoais e 
sobre o que é feito com eles. 
Nesse sentido, a adequação 
à nova lei, que é sem dúvida 
necessária, não deve ser 
entendida simplesmente 
como um projeto, com 
começo, meio e fim, até 
mesmo porque não existe 
nenhum modelo que, uma 
vez implementado, garanta 
que a empresa estará 100% 
segura contra violações de 
dados pessoais.

O projeto de adequação 
é uma longa jornada, da 
qual a adequação, sobre a 
qual todos estão falando, é 
apenas a primeira fase. Uma 
vez concluída essa etapa, 
espera-se que as empresas 
estejam capacitadas para 
atuar de forma transparente 
e responsável perante os 
titulares de dados. 

Entretanto, é importante 
que ocorra efetivamente 
uma mudança do mindset 
quanto à proteção dos da-
dos pessoais e o respeito à 
privacidade dos indivíduos; 
até mesmo por isso que 
parte do processo de ade-
quação à LGPD passa pela 
conscientização interna, 
sem a qual não é possível 
obter o sucesso almejado no 
cumprimento da legislação.

Aqueles que passarem 
a adotar essa visão, se co-
locarão em uma posição 
de mercado privilegiada, 
principalmente por três 
fatores. O primeiro é que na  
medida em que os próprios 
titulares de dados pessoais 
passem a ter maior grau de 
conscientização quanto aos 
seus direitos, um posicio-
namento que demonstre a 
preocupação da empresa 
com a privacidade dos 
clientes transmitirá a estes 
confiança, fortalecendo o 
vínculo empresa-cliente. 

Ainda, após a adequação 
dos processos e fluxos cor-
porativos em conformidade 
com os princípios da LGPD, 
as empresas poderão se 
deparar com melhorias em 
sua performance empresa-
rial, já que serão obrigadas 
a coletar, administrar e 
analisar dados pessoais de 
forma mais criteriosa e efi-
ciente, o que pode resultar 
na eliminação do excesso 
de dados, que antes eram 
coletados e armazenados, 
porém sem propósito, aca-
bando inutilizados.

E, por último, a  LGPD 
exige que sejam adotadas 
medidas técnicas e admi-
nistrativas de segurança, 
aptas a proteger os dados 
pessoais contra ameaças 
e incidentes de vazamen-
to de dados, sejam eles 
acidentais ou maliciosos. 
Portanto, como parte do 
processo de adequação, 
as empresas acabarão por 
adotar melhorias em seus 
controles de segurança da 
informação, resultando 
não apenas na mitigação 
do risco de aplicação das 
sanções previstas na lei, 
mas também dos riscos fi-
nanceiros e reputacionais.

Para os que preferem 
seguir atrelados à visão de 
que a LGPD veio para ser um 
empecilho e que acreditam 
que a adequação pode ser 
adiada até que as sanções 
previstas na lei passem a 
ser aplicadas (a partir de 
1° de agosto de 2021) pela 
Agência Nacional de Pro-
teção de Dados (ANPD), é 
importante lembrá-los do 
princípio constitucional do 
acesso à Justiça, segundo 
o qual “a lei não excluirá 
da apreciação do poder 
judiciário lesão ou ameaça 
a direito”. 

Portanto, as violações às 
normas previstas na LGPD 
poderão ser objeto de dis-
putas judiciais desde já, o 
que serve como mais um 
estímulo para o início ime-
diato da adequação.
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COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
CNPJ Nº 61.602.199/0001-12  -  NIRE 35.300.030.401

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: 30/04/2020. Certidão: Secretaria de Desenvolvimento Econômico -
JUCESP. Certifico o Registro sob o número 356.923/20-4 em 03.09.2020. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1036218-51. 2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 7ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Carina Bandeira Margarido 
Paes Leme, na forma da Lei, etc. Faz Saber ao corréu Rubens Ramos Callisaya que Adidas AG e 
Outros ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e 
Morais, no valor de R$ 20.000,00, pois os requeridos estão reproduzindo suas marcas ``Adidas´´ e 
variações, para assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais 
pelos prejuízos. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para 
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial 
em caso de revelia. 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 agosto de 2020. 

CIA. NATAL - EMPREENDIMENTOS,PARTICIPAÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO - CNPJ/MF nº 61.339.917/0001-00 - NIRE 
353.0005306-1 - Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 06/07/2020 - Data, Hora e Local: 06/07/2020, às 13:00hs, na sede 
social na Avenida Guilherme Giorgi, 1091, nesta Capital. Convocação: edital publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no 
jornal Empresas & Negócios dos dias 05, 06 e 09/06/2020. Presença: acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito 
a voto. Composição da Mesa: Presidente: Júlio Giorgi Neto; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembleia deli-
berou, por unanimidade, lavrar a ata na forma sumária do Artigo 130, § 1º da Lei 6.404/76. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, 
abstendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberaram: 1. aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício social 
findo em 31.12.19, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios do dia 21/03/2020, tendo os 
acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações insertas nos mesmos jornais, 
nos dias 05, 06 e 09/06/2020; 2. eleger para compor a Diretoria, com mandato até a posse dos diretores que vierem a ser eleitos em 
2023: Diretor-Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG nº 
1.903.877-X-SSP/SP. e do CPF/MF. 004.905.128-87, residente e domiciliado na rua dos Goivos, 190, nesta Capital; Diretor-Superin-
tendente: Roberto Azevedo Soares Giorgi, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG nº 2.924.914-4-SSP/
SP. e do CPF/MF nº 060.465.508-82, residente e domiciliado na avenida Dr. Alberto Penteado, 84, nesta Capital; e, Diretor-Secretário: 
Rogério Giorgi Pagliari, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG nº 4.593.629-8-SSP/SP. e do CPF/MF nº 
091.320.908-20, residente e domiciliado na praça Renzo Pagliari nº 167, nesta Capital; Os diretores eleitos, em anexo específico, apresen-
tam declaração de desimpedimento. 3. fixar em R$ 0,00 (zero) o valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos membros 
da Diretoria, a partir do corrente mês. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a assembleia, 
da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São Paulo, 06 de julho de 2020. (aa.) Júlio Giorgi Neto, Presidente da Mesa; Antonio Carlos 
de Sant’Anna - Secretário. Acionistas: Helofredo Participações Ltda., p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Rolenir 
Sociedade de Participações Ltda., p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Roberto Azevedo Soares Giorgi; p.p./Julio 
Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Begônias Participações Ltda., p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Goivos 
Participações Ltda., p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., p.p./
Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Limantos Participações Ltda., p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; 
Refinaria Nacional de Sal S.A., p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; União Industrial e Mercantil Brasileira S.A., p.p./
Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; e, Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio 
Carlos de Sant´Anna. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 06 de julho de 2020. Júlio Giorgi Neto - Presidente da Mesa; Antonio 
Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 356.844/20-1 em 04/09/2020.

COMPANHIA BRASILEIRA DE FIAÇÃO - CNPJ/MF nº 61.162.467/0001-22 - NIRE 353.0001403-1 - Ata da Assembleia Geral Ordinária 
realizada em 06/07/2020 - Data, Hora e Local: 06/07/2020, às 10:00hs, na sede social, na rua Cesário Alvim nº 498, bairro do Belém, 
cidade e Estado de São Paulo. Convocação: edital publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios 
dos dias 05, 06 e 09/06/2020. Presença: acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto. Composição da Mesa: 
Presidente: Júlio Giorgi Neto; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembleia deliberou, por unanimidade, lavrar a 
ata na forma sumária do Artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legal-
mente impedidos, deliberaram: 1. aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.19, publicados 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios do dia 20/03/2020, tendo os acionistas sido avisados de que 
referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 05, 06 e 09/06/2020; 
2. eleger para compor a Diretoria, com mandato até a posse dos diretores que vierem a ser eleitos em 2023: Diretor-Presidente: Gui-
lherme Azevedo Soares Giorgi, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 1.903.877-X-SSP/SP. e do CPF/
MF. 004.905.128-87, residente e domiciliado na rua dos Goivos, 190, nesta Capital; Diretor-Superintendente: Roberto Azevedo Soares 
Giorgi, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 2.924.914-4-SSP/SP. e do CPF/MF. nº 060.465.508-82, 
residente e domiciliado na avenida Dr. Alberto Penteado, 84, nesta Capital; e, Diretor-Secretário: Rogério Giorgi Pagliari, brasileiro, 
casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 4.593.629-8-SSP/SP. e do CPF/MF. nº 091.320.908-20, residente e domiciliado 
na praça Renzo Pagliari nº 167, nesta Capital; Os diretores eleitos, em anexo específico, apresentam declaração de desimpedimento. 
3. fixar em R$ 0,00 (zero) o valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente 
mês. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em 
forma sumária. São Paulo, 06 de julho de 2020. (aa.) Júlio Giorgi Neto, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. 
Acionistas: Helofredo Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Rolenir Sociedade de Participações 
Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Roberto Azevedo Soares Giorgi, p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de 
Sant´Anna; Begônias Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Goivos Participações Ltda., p.p./ Julio 
Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Cotonifício Guilherme Giorgi S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; 
Giardino Empreendimentos e Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Limantos Participações 
Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Refinaria Nacional de Sal S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos 
de Sant´Anna; União Industrial e Mercantil Brasileira S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Usina Açucareira 
Paredão S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; e, Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., p.p./ Julio Giorgi 
Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 06 de julho de 2020 Julio Giorgi Neto - Presidente da 
Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 355.234/20-8 em 02/09/2020.

NENUFARES PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF nº 
00.399.015/0001-74 - NIRE 353.0037922-5 - Ata da Assembleia 
Geral Ordinária, realizada em 22/04/2020 - Data, Hora e Local: 
22.04.2020, às 11:00hs., na sede social, na Avenida Paulista, 
352, 10º andar, sala 104-B, nesta Capital. Convocacão: edital 
encaminhado nos endereços das residências dos acionistas, com 
antecedência legal. Presença: a unanimidade dos acionistas, 
representando portanto 100% (cem por cento) do capital social 
com direito a voto. Composição da Mesa: Presidente: Guilher-
me Azevedo Soares Giorgi; Secretário: Thalles Siqueira Martins. 
Forma da Ata: a assembleia deliberou, por unanimidade, lavrar 
a ata na forma sumária do Artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. 
Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de 
votar os legalmente impedidos, deliberaram: 1. aprovar o relatório 
da administração, balanço e contas do exercício social findo em 
31.12.19, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e 
no jornal Empresas & Negócios, ambos edição de 10/04/2020, 
tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos 
se encontravam à disposição através de correspondências en-
caminhadas aos mesmos nos endereços das suas residências, 
com a antecedência legal; 2. fixar em 0,00 (zero) o valor global 
dos honorários mensais a serem percebidos pelos membros da 
Diretoria, a partir do corrente mês: Encerramento: nada mais 
havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a as-
sembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São 
Paulo, 22 de abril de 2020. (aa.) Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi, Presidente da Mesa; Thalles Siqueira Martins, Secre-
tário. Acionistas: Cia. Mascote de Empreendimentos, p/ Gui-
lherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; 
e, União Industrial e Mercantil Brasileira S.A., p/ Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari. A presente é 
cópia fiel da original. São Paulo, 22 de abril dc 2020. Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi - Presidente da Mesa; Thalles Siqueira 
Martins - Secretário. JUCESP nº 323.950/20-6 em 24/08/2020.

AGROPECUÁRIA ORIENTE S.A. - CNPJ/MF nº 54.828.736/0001-81 - NIRE 353.0010863-9 - Ata da Assembleia Geral Ordinária, 
realizada em 09/07/2020 - Data, Hora e Local: 09/07/2020, às 15:00hs, na sede social na Avenida Paulista, 352,12º andar, sala 113, 
nesta Capital. Convocação: edital publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios dos dias 09, 10 
e 12/06/2020. Presença: acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto. Composição da Mesa: Presidente: 
Júlio Giorgi Neto; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembleia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na 
forma sumária do Artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente 
impedidos, deliberaram: 1. aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.19, publicados no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios do dia 01/04/2020, tendo os acionistas sido avisados de que 
referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 09, 10 e 12 /06/2020; 
2. eleger para compor a Diretoria, com mandato até a posse dos diretores que vierem a ser eleitos em 2023: Diretor-Presidente: Gui-
lherme Azevedo Soares Giorgi, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 1.903.877-X-SSP/SP. e do CPF/
MF. 004.905.128-87, residente e domiciliado na rua dos Goivos, 190, nesta Capital; Diretor-Superintendente: Roberto Azevedo Soares 
Giorgi, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 2.924.914-4-SSP/SP. e do CPF/MF. nº 060.465.508-82, 
residente e domiciliado na avenida Dr. Alberto Penteado, 84, nesta Capital; e, Diretor-Secretário: Rogério Giorgi Pagliari, brasileiro, 
casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 4.593.629-8-SSP/SP. e do CPF/MF. nº 091.320.908-20, residente e domiciliado 
na praça Renzo Pagliari nº 167, nesta Capital; Os diretores eleitos, em anexo específico, apresentam declaração de desimpedimento. 
3. fixar em R$ 0,00 (zero) o valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente 
mês. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em 
forma sumária. São Paulo, 09 de julho de 2020. (aa.) Júlio Giorgi Neto, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. 
Acionistas: Helofredo Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Rolenir Sociedade de Participações 
Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Roberto Azevedo Soares Giorgi; p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de 
Sant´Anna; Begônias Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Goivos Participações Ltda., p.p./ Julio 
Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos 
de Sant´Anna; Limantos Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Refinaria Nacional de Sal S.A., 
p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio 
Carlos de Sant´Anna. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 09 de julho de 2020. Júlio Giorgi Neto - Presidente da Mesa; Antonio 
Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 358.553/20-9 em 04/09/2020.

USINA AÇUCAREIRA PAREDÃO S.A. - CNPJ/MF nº 61.340.238/0001-50 - NIRE 353.0002083-9 - Ata da Assembleia Geral Ordinária, 
realizada em 09/07/2020 - Data, Hora e Local: 09/07/2020, às 10:00hs, na sede social na Avenida Paulista,352, 12º andar, sala 123, 
nesta Capital. Convocação: edital publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios dos dias 09, 10 e 
12/06/2020. Presença: acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto. Composição da Mesa: Presidente: Júlio 
Giorgi Neto; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembleia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma sumá-
ria do Artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, 
deliberaram: 1. aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.19, publicados no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios do dia 28/03/2020, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos 
se encontravam à disposição através de publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 09, 10 e 12/06/2020; 2. eleger para compor 
a Diretoria, com mandato até a posse dos diretores que vierem a ser eleitos em 2023: Diretor-Presidente: Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG nº 1.903.877-X-SSP/SP. e do CPF/MF. 004.905.128-87, residente e 
domiciliado na rua dos Goivos, 190, nesta Capital; Diretor-Superintendente: Roberto Azevedo Soares Giorgi, brasileiro, casado, industrial, 
portador da cédula de identidade RG nº 2.924.914-4-SSP/SP. e do CPF/MF nº 060.465.508-82, residente e domiciliado na avenida Dr. Alberto 
Penteado, 84, nesta Capital; e, Diretor-Secretário: Rogério Giorgi Pagliari, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade 
RG nº 4.593.629-8-SSP/SP. e do CPF/MF nº 091.320.908-20, residente e domiciliado na praça Renzo Pagliari nº 167, nesta Capital; Os direto-
res eleitos, em anexo específico, apresentam declaração de desimpedimento. 3. fixar em R$ 0,00 (zero) o valor global dos honorários mensais 
a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente 
declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São Paulo, 09 de julho de 2020. (aa.) Júlio Giorgi Neto, 
Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. Acionistas: Helofredo Participações Ltda., p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio 
Carlos de Sant´Anna; Rolenir Sociedade de Participações Ltda., p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Roberto Azevedo 
Soares Giorgi; p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Begônias Participações Ltda., p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos 
de Sant´Anna; Goivos Participações Ltda., p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Agropecuária Santa Maria do Guatapo-
ranga S.A., p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Cia. Mascote de Empreendimentos, p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio Car-
los de Sant´Anna; Cotonifício Guilherme Giorgi S.A., p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Embalagens Americana Ltda., 
p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio 
Carlos de Sant´Anna; Limantos Participações Ltda., p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Metalúrgica Aricanduva S.A., 
p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Refinaria Nacional de Sal S.A., p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; 
União Industrial Mercantil Brasileira S.A., p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Yajna Participações e Empreendimen-
tos Ltda., p/Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 09 de julho 
de 2020. Júlio Giorgi Neto - Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 355.552/20-6 em 02/09/2020.

REFINARIA NACIONAL DE SAL S.A. CNPJ/MF nº 60.560.349/0001-00 - NIRE 353.0002424-9 - Ata da Assembleia Geral Ordiná-
ria, realizada em 10/07/2020 - Data, Hora e Local: 10/07/2020, às 10:00hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 
124, nesta Capital. Convocação: edital publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios dos dias 
10, 12 e 13/06/2020. Presença: acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto. Composição da Mesa: 
Presidente: Júlio Giorgi Neto; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembleia deliberou, por unanimidade, lavrar 
a ata na forma sumária do Artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar 
os legalmente impedidos, deliberaram: 1. aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.19, 
publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios do dia 14/04/2020, tendo os acionistas sido 
avisados de que referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 10, 
12 e 13/06/2020; 2. eleger para compor a Diretoria, com mandato até a posse dos diretores que vierem a ser eleitos em 2023: Diretor-
-Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 1.903.877-X-
-SSP/SP. e do CPF/MF. 004.905.128-87, residente e domiciliado na rua dos Goivos, 190, nesta Capital; Diretor-Superintendente: 
Roberto Azevedo Soares Giorgi, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 2.924.914-4-SSP/SP. e 
do CPF/MF. nº 060.465.508-82, residente e domiciliado na avenida Dr. Alberto Penteado, 84, nesta Capital; e, Diretor-Secretário: 
Rogério Giorgi Pagliari, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 4.593.629-8-SSP/SP. e do CPF/MF. 
nº 091.320.908-20, residente e domiciliado na praça Renzo Pagliari nº 167, nesta Capital; Os diretores eleitos, em anexo específico, 
apresentam declaração de desimpedimento. 3. fixar em R$ 0,00 (zero) o valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos 
membros da Diretoria, a partir do corrente mês. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada 
a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São Paulo, 10 de julho de 2020. (aa.) Júlio Giorgi Neto, Presidente da 
Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. Acionistas: Helofredo Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos 
de Sant´Anna; Rolenir Sociedade de Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Roberto Azevedo 
Soares Giorgi; p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Begônias Participações Ltda, p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio 
Carlos de Sant´Anna; Goivos Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Embalagens Americana 
Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi 
Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Nenúfares Participações Sociedade Anônima, p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de 
Sant´Anna; União Industrial Mercantil Brasileira S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Yajna Participações 
e Empreendimentos Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; e Coparind, Sociedade de Participações Ltda., p/ 
Heloisa Conceição de Lacerda Soares. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 10 de julho de 2020. Júlio Giorgi Neto - Presi-
dente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário.  JUCESP 358.266/20-8 em 04/09/2020.

A Falconi, a maior consultoria 
voltada para geração de valor 
na América Latina, fez uma 

pesquisa com a alta liderança de 100 
médias empresas, para verificar a 
maturidade de gestão das empresas 
que têm faturamento anual de entre 
R$ 10 milhões e R$ 300 milhões e que 
desempenham um papel fundamen-
tal na cadeia produtiva do país e na 
geração de empregos. 

As médias empresas estão mais 
vulneráveis neste momento, em 
função de fatores como: caixa e li-
quidez, dificuldades de ajustes nas 
cadeias produtivas e operações, 
bem como pela atuação nos setores 
mais afetados pela crise econômica. 
O levantamento revela que apenas 
10% das empresas entrevistadas têm 
uma estratégia bem definida para 
os próximos três a cinco anos, com 
visão, missão, objetivos e estratégia. 

Ter um modelo de gestão efetivo - 
do nível estratégico até o operacional 
- faz com que a empresa direcione 
seus esforços de forma coesa, ge-
rando conhecimento para atingir 
novos patamares de resultados, a 
partir da melhoria dos processos. 
Sem a geração de conhecimento, 
o risco de não atingir metas é alto. 
No entanto, apenas 5% das médias 
empresas afirmaram ter um modelo 
de gestão estruturado. 

Em termos de planejamento, o 
primeiro passo é ter uma visão de 
longo prazo. 

Porém, quase 50% das médias 
empresas não têm uma estratégia 
definida.

“Isso torna mais difícil a missão 
dos gestores de direcionar e mobi-
lizar a companhia em torno de um 
propósito”, avalia Flávia Maia, head 
da Mid. A pesquisa revelou também 
que embora quase 72% das médias 
empresas tenham definido algumas 
prioridades para o ano, essas metas 
não estão fundamentadas no longo 
prazo. “Há o risco de a companhia 
estar priorizando iniciativas para 
diferentes direções, ou até mesmo 

Quase 50% das médias empresas não têm uma estratégia definida.
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Apenas 10% das médias empresas 
têm estratégia robusta de longo prazo
As médias empresas estão mais vulneráveis neste momento, em função de fatores como: caixa e 
liquidez, dificuldades de ajustes nas cadeias produtivas e operações, bem como pela atuação nos 
setores mais afetados pela crise econômica

em contradição com os próximos 
movimentos de mercado”, alerta a 
especialista em médias empresas 
da Falconi. 

Além de definir as prioridades 
da companhia ou do presidente, é 
importante que todo o time faça 
parte do processo. Nesse aspecto, 
a pesquisa mostra que 74% das 
médias empresas não têm as metas 
desdobradas para todas as suas áreas 
de negócios e os gestores não têm 
clareza sobre os resultados a entre-
gar. Nas grandes companhias, para 
efeito de comparação, o número de 
empresas sem metas desdobradas 
para todas as áreas é de 45%. 

Além de planejar, é preciso co-
locá-lo em prática, por meio da 
execução do plano e do controle 
dos resultados. Cerca de 47% das 
médias empresas já têm uma reunião 
da alta liderança para controle de re-
sultados, mas é importante que isso 
envolva o nível operacional, para que 
cada colaborador tenha autonomia e 
controle sobre suas metas, revelou a 
pesquisa. “É preciso desafogar a alta 
liderança de questões operacionais 
para o foco em assuntos estratégi-
cos. Infelizmente, essa ainda não é 
a realidade das médias empresas. 
Apenas uma em cada dez empresas 
possui essa governança desde o nível 
operacional”, diz Flávia Maia. 

Com esse cenário, em agosto, a 
Falconi lançou a Mid, que une a 
consultoria customizada a soluções 
tecnológicas, para ajudar organiza-
ções de porte médio a desenvolver 
uma cultura de resultados. Sob 
o comando de Flávia Maia, a Mid 
foi formatada para se adequar ao 
orçamento das empresas de médio 
porte, proporcionando um impacto 
mensurável nos resultados. A me-
todologia de gestão para resultados 
da Falconi já foi implantada em mais 
de 800 grandes empresas no Brasil 
e em mais de 30 países, ajudando-as 
a definir metas e a melhorar seus 
resultados. 

Entre as soluções digitais dis-
ponibilizadas estão o programa 
de desenvolvimento de compe-
tências individuais para geração 
de resultados organizacionais da 
FRST, um novo negócio criado pela 
Falconi que se baseia em tecnolo-
gias e metodologias de ponta para 
desenvolver competências deter-
minantes para alto desempenho 
do profissional do futuro, em um 
mundo em transformação; e Actio, 
um software para apoiar o acompa-
nhamento de metas e controle dos 
planos de ação em todas as áreas 
da empresa. 

Fonte e mais informações: (http://
www.falconi.com).
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