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Data, Hora e Local: Aos 20 de abril de 2022 (“2022” e/ou, cumulativamente, 
“20/04/22”), às 11:00 hs. (onze horas), na sede social da empresa Vindi Tecnologia e Mar-
keting S/A (“Companhia” e/ou “Vindi”), localizada no Município de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Rua do Paraíso, nº 148, 16º andar, Bairro do Paraíso, CEP 04.103-000 
(“Companhia”, “VindiSA” e/ou “Controlada”), então na condição de subsidiária integral 
da empresa Locaweb Serviços de Internet S.A., sociedade anônima, com sede na Rua Ita-
paiúna, nº 2.434, Bairro do Jardim Morumbi, CEP 05.707-001, no Município de São Paulo, 
Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 02.351.877/0001-52, com Inscrição Estadual (“I.E.”) 
Isenta e Inscrição Municipal (“C.C.M.”) nº 2.664.549-1, com seu Estatuto Social registra-
do perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o nº 35.300.349.482 
(“N.I.R.E. JUCESP 01” - matriz), com (i) fi liais no Município de São Paulo, Estado de São 
Paulo, Bairro do Jardim Morumbi, CEP 05.707-001, na Rua Itapaiúna, nº 2.434, (i.i) 1º an-
dar, Sala 04, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.351.877/0004-03 (“N.I.R.E. JUCESP 02” nº 
35.905.029.061 – “Filial All In”); e, ainda, (i.ii) 2º andar, Parte III, inscrita no CNPJ/ME sob 
o nº 02.351.877/0008-29 (“N.I.R.E. JUCESP 03” nº 35.906.299.712 - “Filial Nextios”), 
bem como (iii) escritórios administrativos em: (iii.i) Avenida do Contorno, nº 6.594, 16º 
andar, Conjunto nº 1.620, Edifício Amadeus Business Tower, Bairro de Savassi, CEP 
30.110-044, no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/
ME sob o nº 02.351.877/0005-86 (“N.I.R.E. JUCEMG” nº 31.902.631.018); (iii.ii) Rua Do-
mingos José Martins, nº 75, Sala 203, Bairro do Recife Antigo, CEP 50.030-200, no Muni-
cípio do Recife, Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.351.877/0006-67 
(“N.I.R.E. JUCEPE” nº 26.900.759.498); e, ainda, (ii.iii) Avenida Carlos Gomes, nº 222, Loja 
801, Bairro Auxiliadora, CEP 90.480-000, no Município de Porto Alegre, Estado do Rio 
Grande do Sul, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.351.877/0007-48 (“N.I.R.E. JUCERGS” nº 
43.901.958.544), neste ato devida/conjuntamente representada por seus Diretores: Presi-
dente, o Sr. Fernando Biancardi Cirne, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira 
de Identidade R.G. nº 22.693.914-5 SSP/SP, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físi-
cas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 169.278.538-98 (“Fernando Cirne”); 
e, ainda, Financeiro, o Sr. Rafael Chamas Alves, brasileiro, divorciado, administrador, por-
tador da Carteira de Identidade R.G. nº 43.667.009 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 
327.106.788-02 (“Rafael Chamas”), ambos residentes e domiciliados no Município de 
São Paulo, Estado de São Paulo, e com endereço comercial na Rua Itapaiúna, n° 2.434, 
Bairro do Jardim Morumbi, CEP 05.707-001, Município de São Paulo, Estado de São Pau-
lo (denominada, doravante, de “LwSA”, “Locaweb”, “Controladora”, “Acionista Loca-
web” e/ou “Acionista Unipessoal”). Convocação e Quórum de Instalação: Dispen-
sada a convocação preliminar tendo em vista a presença, nos termos do Parágrafo Quar-
to, do Artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 (quinze) do mês de dezembro do ano de 1976 
(“Lei das SA’s”), da totalidade do capital social da Companhia (ou seja, da única atual 
acionista controladora Locaweb), conforme assinatura(s) devidamente identifi cada(s) de 
seu(s) correspondente(s) representante(s) legal(is) então aposta(s) no “Livro de Presença 
de Acionistas” desta Companhia. Documentação Prévia: Demonstrações Financeiras, 
contas da Diretoria, Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes, 
relativos ao passado exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 (“2021” e/
ou, cumulativamente, tb “31/12/21” = “DF’s/Balanço 2021”) preparados de forma conso-
lidada para todo grupo econômico da Controladora desta Companhia e, então, previa-
mente disponibilizados na sede social para os interessados elegíveis/Acionista (não veicu-
lados em virtude de: i. subsidiária integral de sua única Acionista ora anuente; e, ainda, ii. 
Patrimônio Líquido contabilizado de pouca expressão); sendo certo que, quadro sintético 
das DF’s/Balanço 2021, encontra-se acostado ao presente ato solene como seu “Anexo I”. 
Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rafael Chamas Alves 
(“Presidente”), que convidou o Sr. Reginaldo Dutra (“Secretário”) para atuar como secre-
tário. Ordem do Dia: Deliberar acerca das seguintes matérias ordinárias e extraordiná-
rias já plena/previamente pacifi cadas pelos correspondentes membros da Diretoria e/ou 
demais representantes legais desta Companhia, ora passíveis das respectivas convalida-
ções nesta ocasião e, a seguir, deliberadas/votadas/consubstanciadas por parte da Loca-
web, quais sejam: [A] apreciação das contas da Diretoria, exame e discussão das Demons-
trações Financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Audi-
tores Independentes anteriormente elaborado e revisado de forma consolidada para a 
Companhia e demais empresas de seu mesmo grupo econômico no âmbito de sua conso-
lidadora Locaweb Serviços de Internet S.A. (CNPJ/ME nº 02.351.877/0001-52 – “Consoli-
dadora”), relativos ao exercício social encerrado em 31/12/21 (demonstrado, ao menos 
em parte, no contexto do ora acostado “Anexo I”) e, abrangente/previamente, anuídas 
por sua Administração contemporânea também; [B] destinação do positivo resultado da 
Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31/12/21; [C] sacramentar a não dis-
tribuição de dividendos para sua Acionista unipessoal em decorrência de eventuais reser-
vas de exercícios sociais superavitários anteriores; [D] fi xação da remuneração anual glo-
bal dos Administradores desta Companhia para o corrente exercício social a ser encerra-
do em 31 do vindouro mês de dezembro do corrente ano de 2022 (“31/12/22”); [E] rati-
fi cação de contabilizado Adiantamento para Futuro Aumento de Capital Social (“AFAC”), 
unilateralmente realizado por sua acionista controladora Locaweb no corrente exercício 
social do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois dC – “2022”) e com base no balancete men-
sal apurado/levantado em 31 do passado mês de março de 2022 (“31/03/2022”), no con-
solidado montante global de R$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), já devida/
comprovadamente integralizado em moeda corrente nacional/pecúnia (ou seja, o real 
brasileiro – “R$”) e a ser prontamente incrementado no atual capital social da Compa-
nhia mediante consequente emissão de novas ações ordinárias nominativas e sem valor 
nominal, bem como segundo Boletim de Subscrição de Ações Ordinárias Nominativas ora 
acostado ao presente ato solene (vide “Anexo II”); [F] alteração no vigente caput do “Ar-
tigo 5º” do “Capítulo II – Do Capital Social e das Ações” de seu Estatuto Social; [G] pro-
moção de nova consolidação no vigente Estatuto Social da Companhia, segundo “Anexo 
III” ora acostado ao presente ato solene; e, ainda, [H] outros assuntos do interesse geral 
da Companhia e/ou sua Administração. Deliberações: Após detidos exame e discussão 
das matérias constantes da “Ordem do Dia” supra, bem como exame da correspondente 
documentação então disponibilizada/veiculada para consultas/conhecimento em sua 
sede social, a presente Acionista Unipessoal da Companhia devidamente identifi cada 
(mormente, em decorrência das assinaturas identifi cadas de seus respectivos represen-
tantes legais apostas no “Livro de Presença de Acionistas” desta Companhia) deliberou, 
aprovou e/ou convalidou, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o seguin-
te: [A] as contas da Diretoria, bem como exame e discussão das Demonstrações Financei-
ras, acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Indepen-
dentes fi nalizado/revisado de forma consolidada para a Companhia e demais empresas 
de seu mesmo grupo econômico no âmbito de sua Consolidadora (por: KPMG Auditores 
Independentes, CNPJ/ME nº 57.755.217/0001-29 – “KPMG”) todos estes relativos ao 
passado exercício social de 2021, então disponibilizados previamente na sede social da 
Companhia e, em parte, contemplado no “Anexo I” ao presente ato solene (vide doc. ora 
acostado); [B] destinação do positivo resultado da Companhia, relativo ao passado exer-

cício social de 2021 e no superavitário montante de R$564.454, 48 (quinhentos e sessen-
ta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), bem 
como, mediante anuência de sua Diretoria também, atribuir-lhe a seguinte distinção: [B.1] 
R$28.222,72 (vinte e oito mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos) para 
correspondente conta da reserva legal então constituída; e, ainda, [B.2] remanescente de 
R$536.231,76 (quinhentos e trinta e seis mil, duzentos e trinta e um reais e setenta e seis 
centavos) para a específi ca conta de lucros do próprio exercício; [C] independentemente 
do quanto acima deliberado, sacramentar a não distribuição de quaisquer dividendos (e/
ou outros benéfi cos percebimentos correlatos, incluindo, mas não se limitando aos juros 
sobre o capital próprio decorrentes e/ou apurados do exercício social encerrado em 
31/12/21) para sua atual Acionista Unipessoal, neste exato momento; [D] fi xação da re-
muneração anual global dos atuais Administradores da Companhia no corrente exercício 
social a ser encerrado em 31/12/22 e até projetado montante total e bruto de 
R$1.455.124,24 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, cento e vinte e quatro 
reais e vinte e quatro centavos), bem como a não ser, necessariamente, consumado em 
sua integralidade; [E] ratifi cação do AFAC inquestionavelmente realizado por sua acionis-
ta controladora Locaweb até o passado mês de março do corrente exercício social de 
2022 (base no balancete mensal apurado/levantado em 31/03/2022), no valor consolida-
do a ser efetivamente contabilizado de R$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) 
então constatado nos registros internos da Companhia e a ser, imediata/expressamente, 
incrementado em seu atual capital social mediante a consequente emissão de 193.452 
(cento e noventa e três mil, quatrocentas e cinquenta e duas) novas ações ordinárias no-
minativas, sem valor nominal e segundo os termos contemplados no correspondente Bo-
letim de Subscrição de Ações ora acostado (vide “Anexo II”) ao presente ato solene; [F] al-
teração e regularização na defasada expressão do capital social da Companhia contem-
plado no caput do “Artigo 5º” do “Capítulo II – Do Capital Social e Das Ações” de seu vi-
gente Estatuto Social, mediante emissão, subscrição e integralização de 193.452 (cento e 
noventa e três mil, quatrocentas e cinquenta e duas) novas ações ordinárias nominativas 
e sem valor nominal por parte de sua acionista controladora unipessoal Locaweb e por in-
termédio da conversão do contabilizado AFAC então inquestionavelmente ratifi cado nes-
te ato acima e no ora valor arbitrado para aproximada referência contábil de R$6,72 (seis 
reais e setenta e dois centavos) por nova ação ordinária nominativa e sem valor nominal 
emitida/subscrita/integralizada no capital social desta Companhia no âmbito desta deli-
beração; sendo certo que, doravante e de forma automática, esta referida expressão pas-
sa do antigo/defasado Capital Social de R$14.135.473,72 (quatorze milhões, cento e trin-
ta e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos) e anteriores 
2.102.298 (duas milhões, cento e duas mil, duzentas e noventa e oito) ações ordinárias 
nominativas e sem valor nominal, para os atuais/regularizados/contabilizados/integraliza-
dos/novos R$15.435.473,72 (quinze milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, quatrocen-
tos e setenta e três reais e setenta e dois centavos), então representados por 2.295.750 
(duas milhões, duzentas e noventa e cinco mil, setecentas e cinquenta) ações ordinárias 
nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, segundo nova 
redação parcial descrita a seguir: “ ( . . . ) CAPÍTULO II – DO CAPITAL SOCIAL E DAS 
AÇÕES ( . . . ) Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integra-
lizado, é de R$15.435.473,72 (quinze milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, quatro-
centos e setenta e três reais e setenta e dois centavos), dividido em 2.295.750 (duas mi-
lhões, duzentas e noventa e cinco mil, setecentas e cinquenta) ações ordinárias, todas no-
minativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas por sua unilateral 
acionista controladora Locaweb Serviços de Internet S.A. (CNPJ/ME nº 02.351.877/0001-
52). ( . . . ) ”; [G] em decorrência do quanto acima deliberado, a Acionista presente resol-
ve, extraordinária/amplamente e sem qualquer ressalva, promover nova consolidação do 
vigente Estatuto Social da Companhia que, com o advento desta presente assembleia so-
lene, passa a vigorar, automaticamente a partir da presente data, com nova redação en-
tão disposta no “Anexo III” desta presente ata (vide doc ora acostado); e, ainda, [H] no 
âmbito de outros assuntos de interesse geral da própria Companhia e/ou sua atual Acio-
nista Controladora, [H.1] fi ca a Diretoria da Companhia (e, também, demais representan-
tes legais devida/solenemente constituídos) autorizada(os) a praticar(em) todos os atos 
necessários à consecução das deliberações ora aprovadas nos exatos termos desta sole-
ne reunião; [H.2] dispensadas as publicações dos “Anexos I, II e III” desta presente Ata 
quando de seu posterior arquivamento perante o competente órgão público do comercio 
paulista (Junta Comercial do Estado de São Paulo - “JUCESP”), se permitido nos termos 
da legislação superveniente; e, ainda, [H.3] ratifi cados todos os correlatos atos então pra-
ticados pela Administração da Companhia no expresso contexto desta presente assem-
bleia geral ordinária e extraordinária, incluindo, mas não se limitando a [H.3.1] execuções 
de todos subsequentes atos, [H.3.2] assinaturas de quaisquer documentos pertinentes e/
ou [H.3.3] implementações de procedimentos administrativos e burocráticos necessários 
para a consecução do quanto deliberado, votado, aprovado, destinado, convalidado, rati-
fi cado e/ou decorrente desta presente AGO/E da Companhia, [H.4] dados atuais interes-
ses sociais da Acionista e de parte de seus Diretores (mormente, aqueles seus antigos 
“acionistas vendedores”), ratifi ca-se o Plano de Negócios e/ou orçamento anual da Socie-
dade para o corrente exercício social do ano de 2022 e então pactuado na corresponden-
te documentação da efetiva aquisição desta Companhia pela Controladora em 12 de ja-
neiro de 2021; além [H.5] promoção de seus subsequentes registros correspondentes jun-
to aos respectivos órgãos públicos anuentes. Encerramento: Nada mais havendo a tra-
tar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assi-
nada por todos os membros da Diretoria da Companhia identifi cados, ora presentes e 
abaixo assinados. A presente ata foi lavrada na forma da Lei nº 6.404/76, conforme alte-
rada (“Lei das SA’s”), bem como em conformidade com o vigente Estatuto Social da Com-
panhia. São Paulo, SP, 20 de abril de 2022, às 11:00 hs. (onze horas e trinta minutos). 
Mesa: Presidente – Sr. Rafael Chamas Alves; e, ainda, Secretário – Sr. Reginaldo Dutra. 
Membros da Diretoria presentes e devidamente identifi cados: Sr. Fernando Biancardi 
Cirne/A; Sr. Rafael Chamas Alves/A; Sr. Rodrigo Dantas Santos/B; e, ainda, Sr. Reginaldo 
Dutra/B, bem como sua acionista controladora, a empresa Locaweb Serviços de Internet 
S.A. (“LwSA” - CNPJ/ME nº 02.351.877/0001-52) ora devida/conjuntamente identifi cada 
e representada por seus correspondentes Diretores: i. Sr. Fernando Biancardi Cirne (“CEO” 
– CPF/ME nº 169.278.538-98); e, ainda, Sr. Rafael Chamas Alves (“CFO” – CPF/ME nº 
327.106.788-02). A presente é cópia fi el da ata original lavrada em livro próprio da Com-
panhia. São Paulo, SP, 20 de abril de 2022, às 11:00 hs. Mesa: Rafael Chamas Alves / “Pre-
sidente” e Reginaldo Dutra / “Secretário”. JUCESP nº 232.895/22-3 em 10.05.2022. Gise-
la Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VINDI TECNOLOGIA E MARKETING S/A 
CNPJ/ME nº 18.881.804/0001-02 - NIRE nº 35.300.490.240

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2022

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 13 de abril de 2022

Data, Hora e Local: 13/04/2022, às 09:00hs, na avenida Paulista, 352, 10º andar, sala 106-C, nesta 
Capital. Convocação: edital publicado no jornal Empresas & Negócios na via impressa e digital nos 
dias 09, 10 e 11/03/2022. Presença: acionistas representando mais de 3/4 do capital social com direito 
a voto. Mesa: Presidente: Julio Giorgi Neto; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Ordem do Dia: (i) 
tomar as contas da administração, examinar discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e; (ii) fixar os honorários da Diretoria para o exercício de 
2022. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, 
aprovaram, sem qualquer restrição ou ressalva: (i) o relatório da administração, balanço e contas do 
exercício social findo em 31.12.2021, publicados no Jornal Empresas & Negócios na via impressa e 
digital do dia 06/04/2022, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontra-
vam à disposição através de publicações insertas no mesmo jornal, nos dias 09, 10 e 11/03/2022; (ii) 
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 na forma sumária nos termos do §1º 
do artigo 130 da Lei 6.404/76. São Paulo, 13 de abril de 2022. (aa.) Julio 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; 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; Companhia Brasileira de Fiação, 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; Re-
finaria 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; Yajna Participações 
e Empreendimentos Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Espólio de Roberto 
Azevedo Soares Giorgi; p.p./ Roberto Dhelomme Giorgi; e, Coparind Sociedade de Participações 
Ltda., p.p/ Heloisa Conceição de Lacerda Soares. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 13 de 
abril de 2022. Julio Giorgi Neto - Presidente da Mesa, Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. 
JUCESP nº 221.363/22-1 em 04/05/2022.

Agropecuária Santa Maria do Guataporanga S.A.
CNPJ/MF. nº 50.612.704/0001-93 - NIRE 353.0000065-0

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 13 de abril de 2022
Data, Hora e Local: 13/04/2022, às 10:00hs, na sede social na av. Paulista,352, 12º andar, sala 121, 
nesta Capital. Convocação: edital publicado no jornal Empresas & Negócios na via impressa e digital 
nos dias 10, 11 e 12/03/2022. Presença: acionistas representando mais de 3/4 do capital social com 
direito a voto. Mesa: Presidente: Julio Giorgi Neto; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Ordem 
do Dia: (i) tomar as contas da administração, examinar discutir e votar as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e; (ii) fixar os honorários da Diretoria para o 
exercício de 2022. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente 
impedidos, aprovaram, sem qualquer restrição ou ressalva: (i) o relatório da administração, balanço 
e contas do exercício social findo em 31.12.2021, publicados no Jornal Empresas & Negócios na via 
impressa e digital do dia 07/04/2022, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos 
se encontravam à disposição através de publicações insertas no mesmo jornal, nos dias 10, 11 e 
12/03/2022; (ii) 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 na forma sumária nos termos 
do §1º do artigo 130 da Lei 6.404/76. São Paulo, 13 de abril de 2022. (aa.) Julio 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; 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; Companhia Brasileira de Fiação, 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; Re-
finaria 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; Yajna Participações 
e Empreendimentos Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Espólio de Roberto 
Azevedo Soares Giorgi; p.p./ Roberto Dhelomme Giorgi; e, Coparind Sociedade de Participações 
Ltda., p.p/ Heloisa Conceição de Lacerda Soares. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 13 de 
abril de 2022. Julio Giorgi Neto - Presidente da Mesa, Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. 
JUCESP nº 218.245/22-1 em 02/05/2022.

Companhia Brasileira de Fiação
CNPJ/MF. nº 61.162.467/0001-22 - NIRE 353.0001403-1

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 18 de abril de 2022
Data, Hora e Local: 18/04/2022, às 09:00hs, na Avenida Paulista, 352, 12º andar, cidade e Estado 
de São Paulo, nos termos do artigo 124, §2º da Lei 6.404/76. Convocação: edital publicado no jornal 
Empresas & Negócios na via impressa e digital nos dias 12, 15 e 16/03/2022. Presença: acionistas 
representando mais de 3/4 do capital social com direito a voto. Mesa: Presidente: Julio Giorgi Neto; Se-
cretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Ordem do Dia: (i) tomar as contas da administração, examinar 
discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; 
(ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2021; (iii) 
fixar os honorários da Diretoria para o exercício de 2022. Deliberações: os acionistas, por unanimi-
dade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, aprovaram, sem qualquer restrição ou ressalva: 
(i) o relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.2021, publicados 
no Jornal Empresas & Negócios na via impressa e digital do dia 08/04/2022, tendo os acionistas sido 
avisados de que referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações insertas no 
mesmo jornal, nos dias 12, 15 e 16/03/2022; (ii) destinar o resultado do exercício findo em 31.12.2021, 
no valor de R$ 8.910.841,16 (oito milhões, novecentos e dez mil, oitocentos e quarenta e um reais e 
dezesseis centavos), para absorção dos prejuízos acumulados pela sociedade em exercícios sociais 
anteriores nos termos do artigo 189 da Lei 6.404/76; (iii) fixar em R$ 0,00 (zero) o valor global dos 
honorários mensais a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês. Encer-
ramento: nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual 
foi lavrada esta ata na forma sumária nos termos do §1º do artigo 130 da Lei 6.404/76. São Paulo, 18 
de abril de 2022. (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; Be-
gônias Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Goivos Participa-
ções 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 Car-
los de Sant´Anna; Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio 
Carlos de Sant´Anna; Espólio de Roberto Azevedo Soares Giorgi, p.p./ Roberto Dhelomme Giorgi; e, 
Coparind Sociedade de Participações Ltda., p.p/ Heloisa Conceição de Lacerda Soares. A presente 
é cópia fiel da original. São Paulo, 18 de abril de 2022. Julio Giorgi Neto- Presidente da Mesa, Antonio 
Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 218.010/22-9 em 02/05/2022.

Nenufares Participações Sociedade Anônima
CNPJ/MF. nº 00.399.015/0001-74 - NIRE 353.0037922-5

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 20 de abril de 2022
Data, Hora e Local: 20.04.2022, às 11:00hs., na sede social, na avenida Paulista, 352, 10º andar, 
sala 104-B, nesta Capital. Convocação: dispensada a publicação de Editais de Convocação, na forma 
do Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76. Presença: a unanimidade dos acionistas, representando 
portanto 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto. Mesa: Presidente: Julio Giorgi 
Neto; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Ordem do Dia: (i) tomar as contas da administração, 
examinar discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2021; (ii) fixar os honorários da Diretoria para o exercício de 2022. Deliberações: os acionistas, 
por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, aprovaram, sem qualquer restrição 
ou ressalva: (i) o relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.2021, 
publicados no Jornal Empresas & Negócios na via impressa e digital do dia 13/04/2022; (ii) 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 na forma sumária nos termos do §1º do artigo 130 
da Lei 6.404/76. São Paulo, 20 de abril de 2022. (aa.) Julio Giorgi Neto, Presidente da Mesa; Antonio 
Carlos de Sant’Anna - Secretário. Acionistas: Companhia Mascote de Empreendimentos, p.p./ Julio 
Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; e, União Industrial e Mercantil Brasileira S.A., p.p./ Julio 
Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 20 de abril 
de 2022. Julio Giorgi Neto - Presidente da Mesa, Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP 
nº 218.244/22-8 em 02/05/2022.

Usina Açucareira Paredão S.A.
CNPJ/MF. nº 61.340.238/0001-50 - NIRE 353.0002083-9

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 13 de abril de 2022
Data, Hora e Local: 13/04/2022, às 11:00hs, na sede social na av. Paulista,352, 12º andar, sala 123, 
nesta Capital. Convocação: edital publicado no jornal Empresas & Negócios na via impressa e digital 
nos dias 11, 12 e 15/03/2022. Presença: acionistas representando mais de 3/4 do capital social com 
direito a voto. Mesa: Presidente: Julio Giorgi Neto; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Ordem do 
Dia: (i) tomar as contas da administração, examinar discutir e votar as demonstrações financeiras rela-
tivas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido 
do exercício findo em 31 de dezembro de 2021; (iii) fixar os honorários da Diretoria para o exercício de 
2022. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, 
aprovaram, sem qualquer restrição ou ressalva: (i) o relatório da administração, balanço e contas do 
exercício social findo em 31.12.2021, publicados no Jornal Empresas & Negócios na via impressa e 
digital do dia 07/04/2022, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encon-
travam à disposição através de publicações insertas no mesmo jornal, nos dias 11, 12 e 15/03/2022; 
(ii) aprovar a proposta da diretoria para destinar o resultado do exercício findo em 31.12.2021 no 
montante de R$ 21.867,02 (vinte e um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e dois centavos) à conta 
Reserva Legal nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76 e, R$ 415.473,38 (quatrocentos e quinze mil, 
quatrocentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos) à conta da Reserva de Lucros, restando 
consignado que não haverá o pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios; (iii) 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 na forma sumária nos termos do §1º do artigo 130 da Lei 
6.404/76. São Paulo, 13 de abril de 2022. (aa.) Julio Giorgi Neto, Presidente da Mesa; Antonio Carlos 
de Sant’Anna - Secretário. Acionistas:- Helofredo Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e An-
tonio 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; Agro-
pecuária Santa Maria do Guataporanga S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; 
Cia. Mascote de Empreendimentos, p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Coto-
nifício 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; Companhia Brasileira de 
Fiação, 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 Empreendimentos Ltda., p/ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de 
Sant´Anna; Espólio de Roberto Azevedo Soares Giorgi; p.p./ Roberto Dhelomme Giorgi; e, Coparind 
Sociedade de Participações Ltda., p.p/ Heloisa Conceição de Lacerda Soares. A presente é cópia fiel 
da original. São Paulo, 13 de abril de 2022. Julio Giorgi Neto - Presidente da Mesa, Antonio Carlos 
de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 219.047/22-4 em 02/05/2022.

Refinaria Nacional de Sal S.A.
CNPJ/MF. nº 60.560.349/0001-00 - NIRE 353.0002424-9 

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 18 de abril de 2022
Data, Hora e Local: 18/04/2022, às 10:00hs, na sede social na av. Paulista, 352, 12º andar, sala 124, 
nesta Capital Convocação: edital publicado no jornal Empresas & Negócios na via impressa e digital 
nos dias 15, 16 e 17/03/2022. Presença: acionistas representando mais de 3/4 do capital social com 
direito a voto. Mesa: Presidente: Julio Giorgi Neto; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Ordem do 
Dia: (i) tomar as contas da administração, examinar discutir e votar as demonstrações financeiras rela-
tivas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido 
do exercício findo em 31 de dezembro de 2021; (iii) fixar os honorários da Diretoria para o exercício de 
2022. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, 
aprovaram, sem qualquer restrição ou ressalva: (i) o relatório da administração, balanço e contas do 
exercício social findo em 31.12.2021, publicados no Jornal Empresas & Negócios na via impressa e 
digital do dia 04/04/2022, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontra-
vam à disposição através de publicações insertas no mesmo jornal, nos dias 15, 16 e 17/03/2022; (ii) 
aprovar a proposta da diretoria para destinar o resultado do exercício findo em 31.12.2021 no montante 
de R$ 68.306,49 (sessenta e oito mil, trezentos e seis reais e quarenta e nove centavos) à conta 
Reserva Legal nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76 e, R$ 1.297.823,22 (um milhão, duzentos 
e noventa e sete mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos) à conta da Reserva de 
Lucros, restando consignado que não haverá o pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios; (iii) 
fixar remuneração anual global máxima da administração da companhia para o exercício social de 2022 
no valor de R$950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), a partir do corrente mês. Encerramento: 
nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada 
esta ata na forma sumária nos termos do §1º do artigo 130 da Lei 6.404/76. São Paulo, 18 de abril de 
2022. (aa.) Julio Giorgi Neto, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. Acionis-
tas:- Helofredo Participações Ltda., 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; Companhia Brasileira de Fiação, 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; Espólio de Roberto Azevedo Soares Giorgi; p.p./ Roberto Dhelomme 
Giorgi; e, Coparind Sociedade de Participações Ltda., p.p/ Heloisa Conceição de Lacerda Soares. 
A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 18 de abril de 2022. Julio Giorgi Neto - Presidente da 
Mesa, Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 219.106/22-8 em 02/05/2022.

Pesquisa realizada pela 
McKinsey aponta que 
empresas líderes em 

maturidade digital no Brasil 
alcançam uma taxa de cres-
cimento do EBITDA até três 
vezes maior que as demais. 

Além disso, ainda segundo 
a consultoria 38% do valor 
da transformação são gera-
dos por iniciativas de cresci-
mento, alcançando 49% em 
empresas da América Lati-
na. “A transformação digital 
está cada vez mais presente 
nas corporações de todos 
os setores, forçando-as a 
investir em inteligência 
operacional e manter-se 
totalmente ligadas às novas 
tecnologias. 

E nesse contexto, apesar 
dos diferentes estágios de 
maturidade digital das em-
presas, de maneira geral o 
próximo nível dentro desta 
cadeia de desenvolvimento 
já está sendo a implantação 
de Métodos Ágeis”, explica 
Robson Souza, gerente de 
Relacionamento de Ne-
gócios (CPG) da Softtek 
Brasil, multinacional mexi-
cana líder no setor de TI na 
América Latina.

Ainda de acordo com Rob-
son, na prática o processo de 
transformação ágil significa 
a implementação de ações e 
estratégias que promovem 
agilidade nos processos da 
empresa, ajudando a alta 
gestão a ter um maior con-
trole e tomada de decisões 

Empresas líderes em maturidade digital alcançam uma taxa de 
crescimento do EBITDA até três vezes maior que as demais.

Os Serviços em Tecnologia 
da Informação (TI) movi-
mentaram mundialmente 
em 2020, em termos de 
exportações, cerca de 571 
bilhões de dólares, o segundo 
ramo de serviços exportados, 
representando 12% do total 
mundial. É o que informa o In-
sight Reports da Assespro-PR 
do mês de abril, com base em 
informações coletadas junto 
à OMC. 

O objetivo do relatório é 
mostrar o aquecimento do 
mercado de Serviços de TI e 
como algumas economias têm 
lucrado com ele, apresentan-
do oportunidades às empresas 
brasileiras de enxergarem 
movimentos estratégicos e 
mercados em expansão. 

A dinâmica do comércio 
internacional de Serviços 
em TI é baseada em alguns 
países que concentram 
cerca de dois terços das ex-
portações e das importações 
mundiais, ocasionando um 
cenário de intensa e longa 
terceirização destes servi-
ços por empresas gigantes, 
oriundas dos Estados Uni-
dos, Europa e Japão, que 
buscam pessoal qualificado 
em TI a partir de outsour-
cing em países com custos 
relativos mais baixos.

Assim, a Irlanda segue como 
principal exportador de Servi-
ços em TI, com 27% do total 
mundial, seguida pela Índia, 
com 11%, e China, com 10%, 

só depois vem os Estados Uni-
dos, com 7%. Nesse contexto, 
os países da América do Sul 
ocupam uma pequena fatia 
de mercado, com 0,9% do 
total de exportação mundial, 
tendo o Brasil correspondido 
a 0,4% do total, com um valor 
da ordem de 2,1 bilhões de 
dólares. 

Mesmo com um número 
baixo, o Brasil apresentou 
um crescimento de 4%, entre 
2010 e 2020, com 100 milhões 
de dólares a mais de fatura-
mento. “O Brasil pode assumir 
um papel de maior destaque 
nesse rico mercado. Temos 
mão de obra qualificada e 
empresas capacitadas para 
brigarem com as grandes 
mundiais. Basta ajustarmos 
as nossas estratégias e parar-
mos de achar que o Brasil já é 
grande o suficiente. Não é”, diz 
o presidente da Assespro-PR, 
Lucas Ribeiro.

Outro dado que chama mui-
to a atenção é o crescimento 
chinês no período de 2010 a 
2020. Vindo de um proces-
so de abertura ao mercado 
mundial, já que a China por 
décadas se manteve fechada 
por conta de suas políticas de 
mercado, o gigante oriental 
teve na última década 533% 
de crescimento em expor-
tações de Serviços em TI, 
batendo, em 2020, 58 bilhões 
de dólares em faturamento. 
- Fonte: (https://assespro.
org.br/).

“Boom” digital: caminho 
para transformação ágil 

nas empresas
Com o surgimento constante de novas tecnologias e soluções focadas na 
digitalização dos negócios, o fato é que a transformação digital sobre a 
qual tanto falamos durante a pandemia se tornou, de fato, um processo 
irreversível. Até porque os benefícios são inúmeros

perante aquilo que está 
sendo planejado, executado 
e desenvolvido para sua área 
de negócios. 
 – Caminhos para trans-

formação - Porém, para 
garantir maior compet-
itividade, demanda e 
agilidade na implemen-
tação de metodologias 
ágeis, antes é preciso 
avaliar seis fatores, que 
impactam diretamente 
o processo de transfor-
mação. São eles:

 •	 Cultura	 organiza-
cional: para mudan-
ças de mindset e ado-
ção de metodologias 
ágeis; 

 •	 Modelo	de	Negócio	
Digital: para mape-
ar a real necessidade 
da área usuária e de 
negócios, sempre em 
parceria com a área 
de TI;

	 •	 Experiência	 do	
Usuário: tendo em 
vista a percepção do 
público-alvo quanto 
à satisfação, rapidez 
e efetividade; 

	 •	 Inteligência	de	da-
dos: para identificar 
padrões de compor-
tamento do mercado, 
avaliando resultados 
e possibilidades;

	 •	 Tecnologias	 Digi-

tais: para atualiza-
ções técnicas em to-
dos os canais digitais 
em um curto período; 
e

	 •	 Governança: para 
gerenciar e medir 
a performance em 
consonância com os 
valores institucio-
nais, trazendo cada 
vez mais resultados 
à organização.

Para empresas mais re-
sistentes a mudanças, que 
ainda não têm uma visão 
clara sobre a importância 
dessa jornada ou sobre como 
começá-la, contar com o 
suporte de fornecedores 
como desenvolvedores de 
soluções e consultorias, por 
exemplo, pode dar um salto 
estratégico aos negócios. 

Já para as empresas que 
estão passando por esta 
transformação, a recomen-
dação é seguir investindo 
em inteligência operacional 
como um valor de negócio. 
Afinal, alguns dos principais 
promotores dos métodos 
ágeis para aceleração e 
satisfação aos usuários são 
otimização de tempo e retor-
no financeiro por eficiência e 
assertividade. - Fonte e mais 
informações: (https://www.
softtek.com/pt/). 
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