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Martins & Gagliotti
Procedimentos Cirúrgicos S.A.

CNPJ/MF nº 26.173.513/0001-98 - NIRE 35300509412
Edital de Convocação

A Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgicos S.A. (“Sociedade”), na pessoa de seu diretor
presidente, Dr. Giuliano Campolim Gagliotti, convida os senhores acionistas para a reunião de
assembleia geral extraordinária, a ser realizada no dia 08 de agosto de 2022, no escritório de advocacia
contratado pela Sociedade, situado na Avenida Ordem e Progresso, 157, sala 908, 9º andar, Barra
Funda, CEP 01141-030, na cidade e estado de São Paulo, para deliberar sobre as seguintes matérias,
que corresponderão à ordem do dia: 1) alteração do endereço da sede social; 2) abertura de filial no
município de Curitiba, estado do Paraná; 3) eleição e reeleição dos membros da diretoria; 4) adoção de
nome fantasia; 5) consolidação do Estatuto Social, e 6) outros assuntos de interesse geral. A
Assembleia, objeto desta convocação, instalar-se-á em primeira convocação às 10:00 horas, com a
presença da maioria dos acionistas, e, em segunda convocação, 30 minutos depois, com o número de
presentes. Giuliano Campolim Gagliotti - Diretor-Presidente.                                        (30/07, 02 e 03/08)

Vindi Tecnologia e Marketing S.A.
CNPJ/MF nº 18.881.804/0001-02 - NIRE 35.300.490.240

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 31 de Julho de 2020.
1. Data, Hora e Local: 31 de julho de 2020, às 11:00h, na sede social da Vindi Tecnologia e Marketing S.A., 
localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Paraíso, nº 148, 15º e 16º andares, bairro Paraíso, 
CEP 04103-000 (“Companhia”). 2. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da 
Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. Convocação e Publicações: 
Dispensadas as formalidades de convocação em razão da presença de acionistas representando a totalidade do 
capital social, conforme autorizado pelo parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. 4. Ata da Assembleia: 
Lavrada em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, Parágrafo 1°, da Lei n° 6.404/76, e aprovado pelos 
acionistas presentes. 5. Mesa: Os acionistas titulares de ações representando a maioria do capital social votante da 
Companhia indicam o acionista Rodrigo Dantas Santos para presidir as assembleias, este, por ora, convidou o Sr. 
Reginaldo Dutra para secretariá-las. 6. Leitura de Documentos e Recebimentos de Votos: (1) Dispensada a 
leitura ou transcrição dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nas Assembleias Gerais 
Ordinária e Extraordinária, uma vez que se encontram sobre a Mesa à disposição dos interessados, fi cando também 
arquivados na sede da Companhia; e (2) as declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentados 
serão recebidos, numerados e autenticados pelo Secretário da Mesa e serão arquivados na sede da Companhia, nos 
termos do § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/1976. 7. Ordem do Dia : Em Assembleia Ordinária: (i) Tomar as 
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras da Companhia referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) Deliberar sobre a destinação dos resultados da 
Companhia apurados do exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2019; (iii) Fixar a remuneração global anual da 
administração da companhia para o exercício social do ano de 2020; e (iv) Instalação do Conselho Fiscal para o 
exercício social do ano de 2020. Em Assembleia Extraordinária: (i) autorizar a Companhia a aprovar as contas 
dos administradores de suas controladas referentes aos exercícios sociais anteriores. 8. Deliberações: Declarada 
aberta a sessão, o Sr. Presidente iniciou os trabalhos, e os acionistas deliberaram sobre as matérias da ordem do dia 
e resolveram o quanto segue: Em Assembleia Ordinária. (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as demonstrações fi nanceiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2019. Após apresentadas e esclarecidos aos presentes as contas da administração e demonstrações 
fi nanceiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, cuja publicação é dispensada na 
forma do artigo 294, inciso II, da Lei nº 6.404/76, conforme documentos constantes do Anexo I da presente ata, os 
acionistas titulares de ações representando a totalidade do capital social votante da Companhia aprovam, sem 
ressalvas, as contas dos administradores, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referentes 
ao exercício social acima mencionado. Registrada a abstenção do acionista e administrador, Rodrigo Dantas 
Santos, qualifi cado abaixo, quanto a aprovação das contas da administração, referente ao período acima, em 
observância ao impedimento previsto no artigo 134, §1º da Lei 6.404/76. Registrada a abstenção do acionista e 
administrador, Reginaldo Dutra, qualifi cado abaixo, quanto a aprovação das contas da administração, referente 
ao período acima, em observância ao impedimento previsto no artigo 134, §1º da Lei 6.404/76. Registrada a 
abstenção do acionista e administrador, Wagner Narde, qualifi cado abaixo, quanto a aprovação das contas da 
administração, referente ao período acima, em observância ao impedimento previsto no artigo 134, §1º da Lei 
6.404/76. (ii) Destinação dos resultados apurados no Exercício Social fi ndo em 31 de dezembro de 2019. Os 
acionistas titulares de ações representando a totalidade do capital social votante da Companhia aprovam, sem 
ressalvas, pela destinação do resultado negativo (prejuízo) do exercício social iniciado em 1º de janeiro de 2019 e 
encerrado em 31 de dezembro 2019, correspondente a R$3.447.797,00 (três milhões, quatrocentos e quarenta e sete 
mil, setecentos e noventa e sete reais), para a conta de Prejuízos Acumulados. (iii) Fixar a remuneração global anual 
dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2020. Os acionistas titulares de ações 
representando a totalidade do capital social votante da Companhia, por unanimidade, fi xam o montante anual 
global da remuneração da Diretoria e do Conselho de Administração em R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos 
mil) a ser partilhado entre os membros da administração da forma a ser convencionada conforme o Estatuto Social 
da Companhia. (iv) Instalação do Conselho Fiscal para o exercício social do ano de 2020. Os acionistas titulares de 
ações representando a totalidade do capital social votante da Companhia aprovam a não instalação do Conselho 
Fiscal para o exercício social do ano de 2020, portanto, não houve eleição de seus membros. Em Assembleia 
Extraordinária: (i) Autorizar a Companhia a aprovar as contas dos administradores de suas controladas referentes 
aos exercícios sociais anteriores. Os acionistas titulares de ações representando a totalidade do capital social votante 
da Companhia, autorizaram a Companhia a aprovar as contas dos administradores de suas controladas, os balanços 
patrimoniais e demais demonstrações fi nanceiras nas respectivas reuniões ou assembleias gerais ordinárias, 
referentes aos exercícios sociais anteriores, nos termos da legislação societária aplicável. 6. Encerramento: 
Finalmente, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram 
encerrados os trabalhos. Foi, então, suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que depois de 
transcrita, lida em voz alta e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. Assinaturas: Reginaldo 
Dutra, Wagner Narde, Rodrigo Dantas Santos e Fundo de Investimento em Participações Capital Semente Criatec II, 
representada por sua gestora BP Venture Capital Ltda., neste ato representada por Fernando Wagner Serpa Vieira e 
Jaime Cardoso Danvila, e Fundo de Investimento em Participações Avanti Multiestratégia, representada por sua 
gestora Confrapar Administração e Gestão de Recursos S.A., neste ato representada por seus administradores Thiago 
Mendes Domenici de Morais e Carlos Eduardo Guillaume Silva, conforme Lista de Presença de Acionistas que integra 
a presente ata como Anexo II. “A presente é cópia  el de ata lavrada em livro próprio.” São Paulo/SP, 31 de julho de 
2020. Mesa da Assembleia: Rodrigo Dantas Santos - Presidente, Reginaldo Dutra - Secretário. JUCESP nº 
477.012/20-6 em 11.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Vindi Tecnologia e Marketing S/A
CNPJ/MF nº 18.881.804/0001-02 - NIRE 35300490240

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 20 de Fevereiro de 2019
1. Data, Hora e Local: Aos 20 de fevereiro de 2019, às 14 horas, na sede social da Vindi Tecnologia e Marketing 
S.A., localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Sena Madureira nº 163 e 171, Vila Clementino, CEP: 04.021-
050 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensada as formalidades de convocação em razão da presença 
da totalidade de membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Rodrigo Dantas Santos como 
Presidente; e Rodrigo Gasparini Comazzetto como Secretário. 4. Ordem do Dia: deliberar sobre a reeleição dos 
membros da Diretoria da Companhia. 5. Deliberações: os membros do Conselho de Administração aprovaram, por 
unanimidade e sem ressalvas, a reeleição dos diretores abaixo, eleitos em Assembleia Geral Extraordinária da 
Companhia, realizada nesta data, com mandato unifi cado de 1 (um) ano; a) Rodrigo Dantas Santos, brasileiro, 
solteiro, publicitário, portador da cédula de identidade RG nº 28.311.516-6 e inscrito no CPF/MF sob o nº 220.174.318-
50, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Colônia Glória, nº 657, apartamento 
71, Vila Mariana, CEP: 04113-001, eleito para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme termo de posse 
lavrado em livro próprio; b) Reginaldo Dutra, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula 
de identidade RG nº 17.944.660-5, inscrito no CPF/MF sob nº 087.377.558-97, residente e domiciliado na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Deputado Laércio Corte, nº 625, apartamento 51-b, CEP: 05706-290 eleito para 
os cargos de Diretor Financeiro e Diretor Comercial e Operacional da Companhia, conforme termo de posse lavrado em 
livro próprio; e c) Wagner Narde, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, portador da cédula de identidade RG nº 
34.704.404-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 335.972.398-89, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Rua Santa Cruz, nº 1.700, apartamento 94, CEP: 04122-001, eleito para o cargo de Diretor de Tecnologia 
da Companhia, conforme termo de posse lavrado em livro próprio. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, 
o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a 
sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por 
todos os presentes.  A presente é cópia fi el de ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 20 de fevereiro de 2019. Mesa: 
Rodrigo Dantas Santos - Presidente da Mesa e Rodrigo Gasparini Comazzetto - Secretário da Mesa. 
Conselheiros Presentes: Rodrigo Dantas Santos, Rodrigo Gasparini Comazzetto e Luis Filipe 
Figueiredo do Couto. JUCESP nº 148.240/19-7 em 12.03.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Vindi Tecnologia e Marketing S.A.
CNPJ/MF nº 18.881.804/0001-02 - NIRE 35.300.490.240

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 20 de Janeiro de 2020
1. Data, Hora e Local: Em 20 de janeiro de 2020 às 09:00 horas, nas dependências da Vindi Tecnologia e Mar-
keting S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sena Madureira, nº 163, Vila Clemen-
tino. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada tendo em vista a participação com representação da to-
talidade dos membros do Conselho de Administração da Vindi Tecnologia e Marketing S.A., (a “Companhia”). 
2. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rodrigo Dantas Santos e secretariados por Ariane Ruy Silviano, ad-
vogada da Companhia. 3. Ordem do Dia: Deliberar sobre a aprovação e autorização, pelo Conselho de Administra-
ção da Companhia, da formalização de Arrendamento Mercantil  junto ao Daycoval Leasing - Banco Mútiplo S/A. 
4. Presentes de forma física e/ou por vídeo-conferência: Empreendedores: Rodrigo Dantas, Wagner Nar-
de, Reginaldo Dutra. Investidores/Membros do Conselho: Fernando Wagner Silva, Thiago Domenici, Rodrigo 
Comazzetto e Secretária do Conselho: Ariane Ruy Silviano. 5. Instalação e Deliberações: Nos termos do Es-
tatuto Social e do Acordo de Acionistas da Companhia, os senhores membros do Conselho de Administração da Vin-
di Tecnologia e Marketing S.A. se reunem para aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a contratação pela 
Companhia de Arrendamento Mercantil junto ao Daycoval Leasing - Banco Múltiplo S/A para adquirir em arrenda-
mento, do fornecedor Dell Inc., os produtos a seguir elencados, cuja descrição pormenorizada encontra-se nas Notas 
Fiscais/Recibos a serem emitidos pelo fornecedor: Quote: 1000485203441, Product: Dell Latitude 3400, Units: 15, 
Preço Total: R$ 63.893,38, Preço Unit: R$ 4.259,56;  Quote: 1000485203441, Product: Dell Latitude 3400, 
Units: 25, Preço Total: R$ 105.859,83, Preço Unit: R$ 4.354,39; Quote: 1000485203441, Product: Vostro 14 
5000, Units: 8, Preço Total: R$ 36.294,91, Preço Unit: R$ 4.536,86; Quote: 1000485203441, Product: XPS 
8930, Units: 2, Preço Total: R$ 14.401,71, Preço Unit: R$ 7.200,86; Quote: 1000485203441, Product: Dell 20 
Monitor - E2016H, Units: 25, Preço Total: R$ 23.335,03, Preço Unit: R$ 933,40; Quote: 1000485203441, Pro-
duct: Dell 20 Monitor - SE2216H, Units: 25, Preço Total: R$ 12.471,99, Preço Unit: R$ 498,88; Units: 100, Pre-
ço Total: R$ 259.256,85. Segue, abaixo, resumo da condição fi nanceira contratada e aprovada: Leasing Finan-
ceiro - VRG Diluído nas Parcelas: Valor da Proposta: R$ 259.256,85, + TX Registro, Prazo: 36 meses, Taxa 
S/ ISS: 0,59%, C.E.T.: 0,69%; Coefi ciente c/ ISS: 0,03149; Parcelas c/ ISS (2%): 36 x R$ 8.163,88. * Parcelas já 
com ISS de 2%. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, tendo-se redigido e feito la-
vrar esta ata, a qualidade e achada conforme, foi devidamente aprovada pelos membros do Conselho de Administra-
ção. 7. Assinaturas: Os presentes a seguir citados assinam a presente ata em 3 vias para levá-la à registro na JU-
CESP, forma que reconhecem como válida e vinculante. Mesa: Presidente - Sr. Rodrigo Dantas Santos, Secretária - 
Ariane Ruy Silviano. Conselheiros: Rodrigo Dantas Santos, Reginaldo Dutra, Rodrigo Gasparini Comazzetto, Fernan-
do Wagner Silva e Thiago Mendes Domenici de Morais. Rodrigo Dantas, Reginaldo Dutra, Wagner Narde, Rodrigo 
Gasparini Comazzetto, Fernando Wagner Silva, Thiago Mendes Domenici de Morais;  Ariane Ruy Silviano. JUCESP nº 
137.890/20-5 em 16.03.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Data, Hora e Local: Aos 26 de abril de 2021 (“2021 “e/ou, cumulativamente, 
“26/04/21”), às 10:30 hs. (dez horas e trinta minutos), na sede social da empresa Vindi 
Tecnologia e Marketing S/A (“Companhia” e/ou “Vindi”), localizada no Município de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Paraíso, nº 148, 15º e 16º andares, Bairro do Paraí-
so, 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 
por ações listada em bolsa de valores mobiliários brasileira, com sede na Rua Itapaiúna, 
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 Econo-
mia (“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 registrado peran-
te a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o nº 35.300.349.482, com 
(i) fi lial no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Itapaiúna, nº 2.434, 1º 
andar, Sala 02, Bairro do Jardim Morumbi, CEP 05.707-001, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
02.351.877/0004-03 (“N.I.R.E. JUCESP” nº 35.221.102.433), bem como (ii) escritórios ad-
ministrativos em: (ii.i) Avenida do Contorno, nº 6.594, 16º andar, Conjunto nº 1.620, Edi-
fício 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); (ii.ii) Rua Domingos José Martins, nº 75, Sala 
203, Bairro do Recife Antigo, CEP 50.030-200, no Município do Recife, Estado de Pernam-
buco, 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 Auxilia-
dora, CEP 90.480-000, no Município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inscri-
ta no CNPJ/ME sob o nº 02.351.877/0007-48 (“N.I.R.E. JUCERGS” nº 43.901.958.544), 
neste ato representada por seus Diretores: Presidente, o Sr Fernando Biancardi Cirne, bra-
sileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 22.693.914-5 SSP/
SP, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/
ME”) sob o nº 169.278.538-98 (“Fernando Cirne”); e, ainda, Financeiro, o Sr. Rafael Cha-
mas Alves, brasileiro, divorciado, administrador, portador 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 Estado de São Paulo, com endereços comerciais con-
vergentes na Rua Itapaiúna, nº 2.434, Bairro Jardim Morumbi, CEP 05.707-001, Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo (“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: Contas da Administração e 
Demonstrações Financeiras, com base no Balanço Patrimonial e Demonstração de Resul-
tado Econômico da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezem-
bro de 2020 (“2020” e/ou, cumulativamente, “31/12/20”) previamente disponibilizados 
na sede social para os interessados elegíveis/Acionista (não veiculados em virtude: i. do 
atual capital social desta Companhia ser unilateral/exclusiva/unipessoalmente detido por 
Locaweb; ii. subsidiária integral de única Acionista presente/anuente; e, ainda, iii. da Com-
panhia apresentar contabilizado Patrimônio Líquido regular e vigente (“P.L.”) inferior ao 
limite legalmente estabelecido/exigido de R$10.000.000,00 — dez milhões de reais). 
Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rafael Chamas Alves 
(“Presidente”), que convidou o Sr. Rodrigo Dantas Santos (“Secretário”) para atuar como 
secretário. Ordem do Dia: Deliberar acerca das seguintes matérias já plena/previamen-
te pacifi cadas pelos correspondentes membros da Diretoria e/ou demais representantes 
legais desta Companhia, ora passíveis das respectivas convalidações nesta ocasião e, a 
seguir, deliberadas/votadas/consubstanciadas por parte da Locaweb, quais sejam: [A] 
apreciação das Contas da Administração e Demonstrações Financeiras, com base no Ba-
lanço Patrimonial e Demonstração de Resultado Econômico da Companhia relativos ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 (“2020” e/ou, cumulativamente, 
“31/12/20”), bem como, abrangente/previamente, anuídas por sua Administração e Acio-
nistas contemporâneos/anteriores também; [B] destinação do resultado negativo da 
Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31/12/20; [C] sacramentar a não dis-
tribuição de dividendos para sua Acionista unipessoal em decorrência de eventuais reser-

vas de anteriores exercícios sociais superavitários; [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 2021 (“31/12/21”); e, ainda, 
[E] outros assuntos do interesse geral da Companhia e/ou sua Administração. Delibera-
ções: Após detidos exame e discussão das matérias constantes da “Ordem do Dia” su-
pra, bem como exame da correspondente documentação então disponibilizada para con-
sultas/conhecimento em sua sede social, a presente Acionista Unipessoal da Companhia 
devidamente identifi cada (mormente, em decorrência das assinaturas identifi cadas de 
seus respectivos representantes legais apostas no “Livro de Presença de Acionistas” des-
ta Companhia) deliberou, aprovou e/ou convalidou, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer ressalvas, o seguinte: [A] apreciação das Contas da Administração e Demons-
trações Financeiras, com base no Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado Eco-
nômico da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31/12/20, todos estes 
relativos ao passado exercício social de 2020 e, também, então disponibilizados previa-
mente na sede social da Companhia; [B] destinação do resultado negativo da Companhia 
relativo ao passado exercício social de 2020 e, também mediante anuência da Diretoria, 
para sua correspondente e específi ca conta de prejuízos do próprio exercício, no adicional 
importe contabilizado e defi citário de R$5.835.805,21 (cinco milhões, oitocentos e trinta 
e cinco mil, oitocentos e cinco reais e vinte e um centavos); [C] em virtude do quanto ime-
diatamente deliberado acima, 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 
31/12/20) para sua atual Acionista Unipessoal com base em eventuais reservas decorren-
tes de exercícios sociais superavitários, benéfi cos e anteriores ao passado ano de 2020; e, 
ainda, no âmbito de outros assuntos de interesse geral da própria Companhia e/ou sua 
atual Acionista Controladora, [D] fi xação da(s) remuneração(ões) anual(is) global(is) de 
seu(s) atual(is) Administrador(es) da Companhia no corrente exercício social a ser encer-
rado em 31/12/21 e até o montante total e bruto de R$960.000,00 (novecentos e sessen-
ta mil reais), bem como a não ser, necessariamente, consumado em sua integralidade; e, 
ainda, no âmbito de outros assuntos do interesse geral de sua Acionista e/ou da própria 
Companhia, [E] adicionalmente, [E.1] convalidações das correspondentes autorizações 
pretéritas para os Administradores/Diretores da Companhia praticarem todos os atos ne-
cessários à consecução das deliberações ora aprovadas nos exatos termos desta solene 
assembleia geral; [E.2] autorizações para atual Administração/Diretores da Companhia 
(e/ou, também, seus respectivos representantes legais/procuradores devida/prévia/ex-
pressamente constituídos) [E.2.1] executar todos os atos, [E.2.2] assinar quaisquer docu-
mentos pertinentes e/ou [E.2.3] implementar procedimentos administrativos e burocráti-
cos necessários para a consecução do quanto deliberado, votado, aprovado, destinado, 
convalidado e/ou decorrente desta presente AGO da Companhia, [E.2.4] dado os atuais 
interesses sociais da Acionista e de parte de seus Diretores (mormente, aqueles seus an-
tigos acionistas), ratifi ca-se o Plano de Negócios e/ou orçamento anual da Sociedade para 
o corrente exercício social do ano de 2021 e então pactuado na correspondente docu-
mentação da efetiva aquisição desta Companhia pela Controladora em 12 de janeiro de 
2021 pp; além [E.2.5] da 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, 26 de abril de 2021, às 10:30 hs. (dez horas e trinta minutos). Mesa: 
Presidente – Sr. Rafael Chamas Alves; e, ainda, Secretário – Sr. Rodrigo Dantas Santos. 
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, 26 de abril de 2021, às 10:30 hs. (dez horas e trinta minutos). Mesa: 
Rafael Chamas Alves / “Presidente”; Rodrigo Dantas Santos / “Secretário”. JUCESP nº 
380.397/21-3 em 10.08.2021. Gisela 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, Realizada em 26 de Abril de 2021

Escritórios buscam seu 
papel em meio a tsunami de 

mudanças no trabalho

O modelo híbrido de 
trabalho parece ter 
chegado para ficar, 
mas ainda está longe 
de ser unanimidade

Nos últimos dias, as 
discussões sobre 
o tema foram rea

cendidas após Elon Musk 
– CEO da Tesla – defender 
o trabalho presencial e di
vulgar que os funcionários 
da fabricante de carros 
elétricos deveriam passar 
pelo menos 40 horas no 
escritório ou deixar a em
presa. Por outro lado, re
sultados obtidos por muitas 
companhias, desde o início 
da pandemia, sinalizam que 
produtividade não está, 
necessariamente, atrelada 
à presença nos escritórios.

Se não existe fórmula má
gica de distribuição do tem
po dos funcionários a ser 
adotada pelas ocupantes 
de escritórios, qual o papel 
do mercado imobiliário na 
definição da resposta para 
cada equação? 

Mais do que nunca, o 
setor precisa entender, 
com profundidade, as de
mandas de cada inquilino 
e propor a melhor solução, 
em relação às áreas ocu
padas, de acordo com as 
necessidades da empresa 
em relação à frequência de 
empregados, no escritório, 
e à interação das pessoas.

Cada companhia tem 
suas regras próprias de 
distribuição da parcela 
trabalhada dentro e fora do 
escritório. Há aquelas que 
decidiram deixar alguns 
setores totalmente remo
tos e reduziram o espaço 
alugado. Outras, apesar 
de optarem pelo rodízio 
de funcionários, definiram 
que a distância entre as 
pessoas aumentaria, conti
nuando com a mesma área 
total locada. 

Houve também inquilinos 
que mantiveram os metros 
quadrados ocupados, mas 
preferiram distribuir os 
espaços menores em vários 
escritórios, espalhados 
pela cidade, para diminuir 
o deslocamento dos fun
cionários. Aceleradas pela 
pandemia, as mudanças no 
mundo do trabalho foram 
acompanhadas também 
de algumas distorções. 
Exemplo disso são pesso
as que se aproveitam do 

novo modelo para manter 
“amantes” profissionais, ou 
seja, usar parte do tempo 
destinado ao home office 
para prestar serviços a 
outras companhias. 

Esse movimento tem ga
nhado tal proporção que já 
existem até páginas na in
ternet de incentivo e orien
tação dessa prática, caso do 
site www.overemployed.
com. Mas deixando os des
vios de finalidade de lado, 
vale lembrar que, diferen
temente do que avaliações 
catastróficas apontavam no 
início da pandemia, o traba
lho remoto decorrente da 
necessidade de isolamento 
não culminou no fim da 
demanda por áreas corpo
rativas e na devolução em 
massa de escritórios. 

O que mudou foi o perfil 
da procura, conforme as 
especificidades de cada 
ocupante. Com o avanço 
da vacinação, a adoção do 
modelo híbrido de trabalho 
passou a fazer parte da cul
tura e da rotina de muitas 
empresas – tanto grandes 
corporações quanto start
ups no início da jornada. 
Na UBlink, boa parte de 
nossos funcionários vão 
ao escritório três vezes 
por semana, e trabalham 
de casa ou de outro lugar 
durante dois dias. 

Se a proximidade no 
escritório facilita a cons
trução e a disseminação 
da cultura da startup, o 
trabalho remoto permite 
que nossos colaborado
res remanejem para suas 
questões pessoais o tempo 
que seria gasto no trânsito. 
O formato híbrido tem se 
mostrado o mais satisfa
tório para conciliar ex
pectativas de fundadores 
e colaboradores da UBlink. 

Aos poucos, cada empre
sa tem encontrado qual é 
o seu modelo de trabalho. 
E, para atender ao formato 
escolhido, o mais indicado 
pode ser alugar grandes la
jes corporativas, contratar 
espaços em coworkings ou 
locar saletas em diferentes 
bairros. 

Cabe ao mercado imobili
ário ser proativo e oferecer 
a melhor área a ser ocupada 
de acordo com a nova rea
lidade dos inquilinos.

(*) - É um dos fundadores da UBlink, 
startup de locação, compra e venda 

de imóveis.

Rogério Santos (*)

Porém, para um e
commerce ter bom 
desempenho, é preci

so oferecer segurança, além 
de boas ofertas, já que falhas 
e vulnerabilidades podem 
expor informações sensíveis 
dos clientes, como dados de 
cartão de crédito. De acordo 
com o Massachusetts Insti
tute of Technology, o volu
me de vazamento de dados 
cresceu 493% nos últimos 
dois anos. 

“Devese buscar apoio 
consultivo para uma análise 
profunda e imparcial dos 
riscos, além da criação de 
um plano de ação para ata
car rapidamente os pontos 
levantados, criando camadas 
de segurança necessárias 
que irão proteger os dados 
armazenados”, alerta Gusta
vo Pisani, diretor de varejo 
no Grupo FCamara 

Pensando nisso, o executi
vo preparou dicas para quem 

Alguns pontos de atenção: acesso remoto, phishing via email, 
proteção de senhas e endpoint expostos na internet.

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para

E-commerce: como garantir uma 
compra segura no Dia dos Pais

O Dia dos Pais é uma data que movimenta consideravelmente o varejo. Um levantamento feito no ano 
passado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil, em parceria com a 
Offerwise, constatou que 67% dos consumidores tinham intenção de comprar presentes para os pais

  Uma solução de XDR 
é indispensável para 
detecção de vulnera
bilidades em várias ca
madas e pode  agregar o 
Machine Learning para 
análise de comporta
mentos suspeitos.

 2) Limite a extensão 
do dano - Devese 
monitorar as ações, ter 
controle e visibilidade 
de seu ambiente. Para 
isso, existe uma série 
de recursos que apoiam 
esse processo: ferra
mentas de avaliação de 
postura de segurança, 
análises contínuas de 
vulnerabilidades como 
SAST e DAST, corre
lacionadores de Logs 
(SIEM), detectores 
de vulnerabilidades 
(EDR, XDR) e ado
ção de metodologias e 
frameworks voltados 
para segurança, como 
security by design, 
DevSecOps e o Zero 
Trust. 

 3) Dificulte a entrada 
dos invasores - Re
mova gradativamente 
os riscos nos pontos 
de entrada. Soluções 
avançadas de gestão 
e proteção de identi
dade com análise de 
riscos, autenticação 
de dois fatores e polí
ticas de proteção pro
ativas também devem 
ser adotadas. Alguns 
pontos de atenção 
são: acesso remoto, 
phishing via email, 
proteção de senhas e 
endpoint expostos na 
internet. 

  “Uma dica para que 
a empresa possa se 
proteger é construir 
uma arquitetura em 
camadas que possa 
gerar barreiras a serem 
transpostas a possíveis 
ataques e com isso, não 
apenas desmotiválos 
a continuar com a 
invasão, mas também 
proporcionar meios 
para rastrear e evitar 
o sucesso do ataque” 
explica Pisani.  Fonte 
e outras informações: 
(www.fcamara.com.
br).
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busca garantir a segurança 
do cliente durante o Dia dos 
Pais. Confira:
 1) Previna-se - O pri

meiro passo deve se 
estruturar seu ambien
te para que dificulte 
o acesso aos dados 
e também para que 
recuperem eles caso 

aconteça o pior. Uma 
ferramenta de CASB 
deve ser adotada para 
evitar o chamado Sha
dow IT, que dificulta 
o controle sobre ciclo 
dos dados e se tornou 
muito comum com a 
transformação digital e 
adesão do home office. 
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