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ENTREVISTA

Jamil Chade

CORRESPONDENTE / GENEBRA

O  sistema  de  solução  de  con-
trovérsias,  considerado  como  
a  “joia  da  coroa”  do  sistema  
multilateral do comércio,  cor-
re o risco de ficar disfuncional. 
O alerta foi emitido pelo pró
prio diretor-geral da Organiza-
ção  Mundial  do  Comércio  
(OMC), Roberto Azevêdo, que 
embarca para Buenos Aires pa-
ra a conferência ministerial da 
entidade  que  acontece  entre  
os dias 10 a 13 deste mês. 

Em impasse criado pela posi-
ção  dos  Estados  Unidos  de  
não  aceitar  as  propostas  dos  
demais governos, a negociação 
na OMC pode sofrer um sério 
golpe.  Azevêdo,  que  nos  últi
mos meses vem tentando rom-
per a resistência  dos  america-
nos, admite  que o governo  de 
Donald Trump tem “preocupa-
ções importantes”  em  relação  
à OMC. A seguir, os principais 
trechos da entrevista.

l Uma declaração final para Bue-

nos Aires não conseguiu ser fe-

chada em Genebra. O que isso 

revela do processo? Há ainda 

como resgatar a negociação?

Essa não é a primeira vez que 
isso acontece na OMC. A difi-
culdade em fechar o texto an-
tes  da  reunião  não  surpreen-

deu,  desta  vez,  os  negociado-
res. Em encontros recentes, co-
mo no G-20, isso também ocor-
reu. Alguns membros já anun-
ciaram que, durante a reunião 
em  Buenos  Aires,  vão  tentar  
novamente  fechar  a  declara-
ção. Em paralelo, há várias dis-
cussões  sobre  temas  específi
cos  que  continuam,  de  forma  
independente  do  texto  da de-
claração.

l O governo americano deixou 

claro que não quer a declaração 

da forma que foi elaborada, com 

a centralidade no sistema multila-

teral. Isso lhe preocupa? O que 

isso revela da posição do gover-

no americano sobre o comércio?

Os americanos têm preocupa-
ções  importantes  em  relação  
ao comércio e mesmo em rela-

ção à OMC. Por enquanto, não 
estamos  vendo  uma  dinâmica  
muito diferente da que já pre-
senciamos  nas  negociações  
das  declarações  sobre  comér
cio  no  G-20,  na  Organização  
para Cooperação e Desenvolvi-
mento  Econômico  (OCDE)  e  
na  Cooperação  Econômica  
ÁsiaPacífico  (Apec).  Neste  
momento,  o  fundamental  é  o  
diálogo  entre  todos  os  mem-
bros  da  organização  para  que  
se  entendam  os  problemas  e  
se negociem soluções.

l Os EUA também têm freado a 

nomeação de membros para o 

órgão de apelação. Qual pode ser 

a consequência de um órgão 

com apenas quatro membros?

O órgão de apelação da OMC é 
composto  por  sete  membros,  

sendo  que  grupos  de  três  
atuam em cada caso. A dificul-
dade  de  nomear  novos  mem-
bros  tem  implicações  impor-
tantes. Num primeiro momen-
to, há um atraso nos julgamen-
tos. Com o tempo, o mecanis-
mo  pode  se  tornar  disfuncio-
nal.  Os membros da OMC es-
tão tentando encontrar manei-
ras de lidar com isso. Mas a in-
dependência e  a imparcialida-
de  do  sistema  são  absoluta-
mente inegociáveis.

l De que forma o Brasil e outros 

emergentes perdem com um 

eventual enfraquecimento do sis-

tema multilateral, se a posição 

americana impedir um acordo 

em Buenos Aires?

A reunião de dezembro é certa-
mente  importante,  mas  não  é  
o  fim  do  caminho.  Como  di-
zem  em  Genebra,  há  vida  de-
pois de Buenos Aires.  O siste-
ma  multilateral  tem  70  anos  
de  história,  provou  seu  valor  
em  vários  momentos  difíceis,  
por exemplo,  ao  impedir  uma  
escalada protecionista no pós
crise de 2008. Também viabili-
zou  acordos de  peso nos  últi
mos anos, como o Acordo so-
bre Facilitação de Comércio. A 
OMC ficou sem concluir acor-
dos multilaterais desde que foi 
criada em 1995 até as reuniões 
ministeriais  de  Bali  (2013)  e  
Nairóbi (2015). Não será possí
vel  concluir  acordos  em  toda  
Conferência Ministerial.

l Em Buenos Aires, Mercosul e 

União Europeia podem assinar 

um acordo. Até que ponto isso 

seria um sinal contrário à tendên

cia adotada pelos EUA?

Independentemente da políti
ca  comercial  dos  EUA,  um  
eventual  acordo  Mercosul-UE  
seria uma grande notícia. Bem 
feito,  será  benéfico  para  am-
bos os lados e, certamente, re-
presentará uma notícia positi-
va para o comércio internacio-
nal e para a economia global. 
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‘Tribunais da OMC 
podem perder função’

Σοmοσ Οπερα⌡εσ Εσχολαρεσ Σ.Α. − ΧΝΠϑ/ΜΦ ν≡ 26.083.507/0001−40 − ΝΙΡΕ 35.300.494.997 − Ατα δα Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτρα−
ορδιν〈ρια Ρεαλιζαδα εm 20/10/2017 − 1. Dατα, Ηορ〈ριο ε Λοχαλ: Ρεαλιζαδα εm 20/10/2017, ◊σ 10η00, να σεδε Σοmοσ Οπερα⌡εσ 
Εσχολαρεσ Σ.Α. (�Χοmπανηια�), λοχαλιζαδα να Χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο δε Σο Παυλο, να Αϖενιδα δασ Να⌡εσ Υνιδασ, 7221, 
3≡ ανδαρ, σετορ Χ, Πινηειροσ, ΧΕΠ 05425−902. 2. Χονϖοχαο ε Πρεσενασ: Dισπενσαδα α χονϖοχαο, νοσ τερmοσ δο Αρτιγο 124, 
παρ〈γραφο 4≡ δα Λει ν≡ 6.404/76 (�Λει δασ Σ.Α.�), εm δεχορρνχια δα πρεσενα δα αχιονιστα ρεπρεσεντανδο α τοταλιδαδε δο χαπιταλ 
σοχιαλ δα Χοmπανηια, Εδιτορα ℑτιχα Σ.Α., χονφορmε ατεσταm ασ ασσινατυρασ χονσταντεσ νο Λιϖρο δε Ρεγιστρο δε Πρεσενα δε Αχιονισ−
τασ δα Χοmπανηια. 3. Μεσα: Πρεσιδεντε: Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ; Σεχρετ〈ρια: Σαρα Γυιmαρεσ Σαmπαιο Ταϖαρεσ. 4. Ορδεm δο Dια: 
Dελιβεραρ σοβρε (ι) ο αυmεντο δο χαπιταλ σοχιαλ δα Χοmπανηια, νο ϖαλορ δε Ρ∃ 40.000.000,00; (ιι) α χονσεθυεντε αλτεραο δο χαπυτ 
δο Αρτιγο 5≡ δο Εστατυτο Σοχιαλ; ε (ιιι) α χονσολιδαο δο Εστατυτο Σοχιαλ δα Χοmπανηια. 5. Dελιβερα⌡εσ: Α αχιονιστα δετεντορα δα 
τοταλιδαδε δο χαπιταλ σοχιαλ δα Χοmπανηια δεχιδιυ, σεm ρεσσαλϖασ: (ι) Πρελιmιναρmεντε, αυτοριζαρ α λαϖρατυρα δα ατα εm φορmα δε 
συm〈ριο ε α συα πυβλιχαο χοm α οmισσο δασ ασσινατυρασ δοσ αχιονιστασ, χονφορmε φαχυλτα ο Αρτιγο 130, παρ〈γραφοσ 1≡ ε 2≡, δα 
Λει δασ Σ.Α. (ιι) Φαζερ χονσταρ θυε ο χαπιταλ σοχιαλ συβσχριτο, νο ϖαλορ Ρ∃ 443.184.225,00, ενχοντρα−σε τοταλmεντε ιντεγραλιζαδο. 
(ιιι) Απροϖαρ ο αυmεντο δο χαπιταλ σοχιαλ δα Χοmπανηια δε Ρ∃ 443.184.225,00 παρα Ρ∃ 483.184.225,00, σενδο εστε αυmεντο δε Ρ∃ 
40.000.000,00, χοm α χονσεθυεντε εmισσο δε 40.000.000 δε νοϖασ α⌡εσ ορδιν〈ριασ νοmινατιϖασ, σεm ϖαλορ νοmιναλ, πελο πρεο 
δε εmισσο δε Ρ∃ 1,00 πορ αο, 4xado de acordo com o parágrafo 1º do Artigo 170 da Lei das S.A., as quais, conforme Boletim de
Συβσχριο θυε χονστιτυι Ανεξο Ι α εστα ατα, σο τοταλmεντε συβσχριτασ ε ιντεγραλιζαδασ νεστα δατα εm mοεδα χορρεντε ναχιοναλ 
πελα αχιονιστα Εδιτορα ℑτιχα Σ.Α. (ιϖ) Εm δεχορρνχια δο δισποστο νο ιτεm αχιmα, α αχιονιστα ρεσολϖε αλτεραρ ο χαπυτ δο Αρτιγο 5≡ δο 
Εστατυτο Σοχιαλ δα Χοmπανηια, θυε πασσα α ϖιγοραρ χοm α σεγυιντε νοϖα ρεδαο: �Αρτιγο 5≡. Ο χαπιταλ σοχιαλ τοταλmεντε συβσχριτο 
ε ιντεγραλιζαδο εm mοεδα χορρεντε ναχιοναλ  δε Ρ∃ 483.184.225,00, διϖιδιδο εm 483.184.225 α⌡εσ ορδιν〈ριασ, τοδασ νοmινατιϖασ 
ε σεm ϖαλορ νοmιναλ.� (ϖ) Απροϖαρ α χονσολιδαο δο Εστατυτο Σοχιαλ δα Χοmπανηια, ο θυαλ πασσα α ϖιγοραρ χοm α νοϖα ρεδαο, 
νοσ τερmοσ δο Ανεξο ΙΙ ◊ πρεσεντε ατα. 6. Ενχερραmεντο: Ναδα mαισ ηαϖενδο α σε τραταρ, φοι ενχερραδα εστα Ασσεmβλεια Γεραλ 
Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. 7. Ασσινατυρασ: Μεσα: Πρεσιδεντε: 
Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ; Σεχρετ〈ρια: Σαρα Γυιmαρεσ Σαmπαιο Ταϖαρεσ. Αχιονιστα: Εδιτορα ℑτιχα Σ.Α. (π. Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ ε 
Γυιληερmε Φιγυειρεδο Μαια Λυζ). Certi4co que a presente é cópia 4el da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 20/10/2017. Daniel
Χορδειρο Αmαραλ − Πρεσιδεντε, Σαρα Γυιmαρεσ Σαmπαιο Ταϖαρεσ − Σεχρετ〈ρια. ϑΥΧΕΣΠ ν≡ 504.574/17−6 εm 01/11/2017. Φλ〈ϖια Ρ. 
Britto Gonçalves − Secretária Geral.
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de pessoa física, (1) cópia do documento que comprove a identidade do acionista, e (2) na hipótese de de pessoa física, (1) cópia do documento que comprove a identidade do acionista, e (2) na hipótese de de pessoa física, (1) cópia do documento que comprove a identidade do acionista, e (2) na hipótese de de pessoa física, (1) cópia do documento que comprove a identidade do acionista, e (2) na hipótese de 
representação por procurador, instrumento de mandato, com poderes específicos para representação representação por procurador, instrumento de mandato, com poderes específicos para representação representação por procurador, instrumento de mandato, com poderes específicos para representação representação por procurador, instrumento de mandato, com poderes específicos para representação 
na Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia a que se refere o presente Edital, na Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia a que se refere o presente Edital, na Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia a que se refere o presente Edital, na Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia a que se refere o presente Edital, 
devidamente regularizado na forma da lei. Os documentos acima referidos poderão ser enviados devidamente regularizado na forma da lei. Os documentos acima referidos poderão ser enviados devidamente regularizado na forma da lei. Os documentos acima referidos poderão ser enviados devidamente regularizado na forma da lei. Os documentos acima referidos poderão ser enviados 
previamente à Companhia, no endereço de sua sede (Rua Funchal, nº 418, 29º andar, Bairro Vila previamente à Companhia, no endereço de sua sede (Rua Funchal, nº 418, 29º andar, Bairro Vila previamente à Companhia, no endereço de sua sede (Rua Funchal, nº 418, 29º andar, Bairro Vila previamente à Companhia, no endereço de sua sede (Rua Funchal, nº 418, 29º andar, Bairro Vila 
Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo), aos cuidados da Gerência de Relações com Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo), aos cuidados da Gerência de Relações com Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo), aos cuidados da Gerência de Relações com Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo), aos cuidados da Gerência de Relações com 
Investidores. Na forma do disposto no §3° do artigo 135 da Lei 6.404/76 e no artigo 6º da Instrução CVM Investidores. Na forma do disposto no §3° do artigo 135 da Lei 6.404/76 e no artigo 6º da Instrução CVM Investidores. Na forma do disposto no §3° do artigo 135 da Lei 6.404/76 e no artigo 6º da Instrução CVM Investidores. Na forma do disposto no §3° do artigo 135 da Lei 6.404/76 e no artigo 6º da Instrução CVM 
nº 481, de 17 de dezembro de 2009, todos os documentos pertinentes à Ordem do Dia a ser apreciada nº 481, de 17 de dezembro de 2009, todos os documentos pertinentes à Ordem do Dia a ser apreciada nº 481, de 17 de dezembro de 2009, todos os documentos pertinentes à Ordem do Dia a ser apreciada nº 481, de 17 de dezembro de 2009, todos os documentos pertinentes à Ordem do Dia a ser apreciada 
na Assembleia Geral Extraordinária, incluindo a proposta da administração, encontram-se disponíveis na Assembleia Geral Extraordinária, incluindo a proposta da administração, encontram-se disponíveis na Assembleia Geral Extraordinária, incluindo a proposta da administração, encontram-se disponíveis na Assembleia Geral Extraordinária, incluindo a proposta da administração, encontram-se disponíveis 
aos Senhores Acionistas, a partir desta data, para consulta, na sede social da Companhia, localizada aos Senhores Acionistas, a partir desta data, para consulta, na sede social da Companhia, localizada aos Senhores Acionistas, a partir desta data, para consulta, na sede social da Companhia, localizada aos Senhores Acionistas, a partir desta data, para consulta, na sede social da Companhia, localizada 
na Rua Funchal, nº 418, 29° andar, Bairro Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 418, 29° andar, Bairro Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 418, 29° andar, Bairro Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 418, 29° andar, Bairro Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
bem como no sistema IPE mantido pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br),  bem como no sistema IPE mantido pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br),  bem como no sistema IPE mantido pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br),  bem como no sistema IPE mantido pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br),  
e na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). São Paulo, 01 de dezembro de 2017. e na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). São Paulo, 01 de dezembro de 2017. e na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). São Paulo, 01 de dezembro de 2017. e na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). São Paulo, 01 de dezembro de 2017. 
Yinsheng Li - Presidente do Conselho de Administração.Yinsheng Li - Presidente do Conselho de Administração.Yinsheng Li - Presidente do Conselho de Administração.Yinsheng Li - Presidente do Conselho de Administração.

Florianópolis/SC, 01 de dezembro de 2017. Florianópolis/SC, 01 de dezembro de 2017. Florianópolis/SC, 01 de dezembro de 2017. Florianópolis/SC, 01 de dezembro de 2017. Edital de Convocação - Eleição para Presidente da Comissão de Atletas da Edital de Convocação - Eleição para Presidente da Comissão de Atletas da Edital de Convocação - Eleição para Presidente da Comissão de Atletas da Edital de Convocação - Eleição para Presidente da Comissão de Atletas da 
Confederação Brasileira de Tênis (CBT) - Confederação Brasileira de Tênis (CBT) - Confederação Brasileira de Tênis (CBT) - Confederação Brasileira de Tênis (CBT) - Pelo presente edital, são convocados os atletas que preencherem os requisitos previstos no Pelo presente edital, são convocados os atletas que preencherem os requisitos previstos no Pelo presente edital, são convocados os atletas que preencherem os requisitos previstos no Pelo presente edital, são convocados os atletas que preencherem os requisitos previstos no 
art. 15, do Regimento Interno da Comissão de Atletas da CBT, para a eleição do Presidente da Comissão de Atletas da CBT para o art. 15, do Regimento Interno da Comissão de Atletas da CBT, para a eleição do Presidente da Comissão de Atletas da CBT para o art. 15, do Regimento Interno da Comissão de Atletas da CBT, para a eleição do Presidente da Comissão de Atletas da CBT para o art. 15, do Regimento Interno da Comissão de Atletas da CBT, para a eleição do Presidente da Comissão de Atletas da CBT para o 
mandato de 02 (dois) anos, que iniciará com a posse após a apuração dos votos. A eleição ocorrerá na sede da CBT, localizada na  mandato de 02 (dois) anos, que iniciará com a posse após a apuração dos votos. A eleição ocorrerá na sede da CBT, localizada na  mandato de 02 (dois) anos, que iniciará com a posse após a apuração dos votos. A eleição ocorrerá na sede da CBT, localizada na  mandato de 02 (dois) anos, que iniciará com a posse após a apuração dos votos. A eleição ocorrerá na sede da CBT, localizada na  
Av. Governador Irineu Bornhausen, s/nº, Bairro Agronômica, Florianópolis/SC, entre às 14h e 16h (horário de Brasília). Os atletas que Av. Governador Irineu Bornhausen, s/nº, Bairro Agronômica, Florianópolis/SC, entre às 14h e 16h (horário de Brasília). Os atletas que Av. Governador Irineu Bornhausen, s/nº, Bairro Agronômica, Florianópolis/SC, entre às 14h e 16h (horário de Brasília). Os atletas que Av. Governador Irineu Bornhausen, s/nº, Bairro Agronômica, Florianópolis/SC, entre às 14h e 16h (horário de Brasília). Os atletas que 
preencherem os requisitos acima mencionados e não puderem comparecer ao local da votação no horário acima indicado poderão votar preencherem os requisitos acima mencionados e não puderem comparecer ao local da votação no horário acima indicado poderão votar preencherem os requisitos acima mencionados e não puderem comparecer ao local da votação no horário acima indicado poderão votar preencherem os requisitos acima mencionados e não puderem comparecer ao local da votação no horário acima indicado poderão votar 
enviando um e-mail para eleicaocomissaodeatletas@cbtenis.com.br até as 16h (horário de Brasília) do dia 08/12/2017, identificando-se enviando um e-mail para eleicaocomissaodeatletas@cbtenis.com.br até as 16h (horário de Brasília) do dia 08/12/2017, identificando-se enviando um e-mail para eleicaocomissaodeatletas@cbtenis.com.br até as 16h (horário de Brasília) do dia 08/12/2017, identificando-se enviando um e-mail para eleicaocomissaodeatletas@cbtenis.com.br até as 16h (horário de Brasília) do dia 08/12/2017, identificando-se 
e informando o nome do candidato em que está votando. Será considerado o horário de recebimento do e-mail para fins de validade do e informando o nome do candidato em que está votando. Será considerado o horário de recebimento do e-mail para fins de validade do e informando o nome do candidato em que está votando. Será considerado o horário de recebimento do e-mail para fins de validade do e informando o nome do candidato em que está votando. Será considerado o horário de recebimento do e-mail para fins de validade do 
voto, pois após as 16h (horário de Brasília) ocorrerá imediatamente a apuração dos votos, proclamação do resultado e posse do voto, pois após as 16h (horário de Brasília) ocorrerá imediatamente a apuração dos votos, proclamação do resultado e posse do voto, pois após as 16h (horário de Brasília) ocorrerá imediatamente a apuração dos votos, proclamação do resultado e posse do voto, pois após as 16h (horário de Brasília) ocorrerá imediatamente a apuração dos votos, proclamação do resultado e posse do 
Presidente eleito. O atleta interessado em se candidatar ao cargo de Presidente da Comissão de Atletas deverá preencher algum dos Presidente eleito. O atleta interessado em se candidatar ao cargo de Presidente da Comissão de Atletas deverá preencher algum dos Presidente eleito. O atleta interessado em se candidatar ao cargo de Presidente da Comissão de Atletas deverá preencher algum dos Presidente eleito. O atleta interessado em se candidatar ao cargo de Presidente da Comissão de Atletas deverá preencher algum dos 
requisitos previstos no art. 13, do Regimento Interno da Comissão de Atletas e do art. 28, alínea “b”, do Estatuto da CBT e enviar um requisitos previstos no art. 13, do Regimento Interno da Comissão de Atletas e do art. 28, alínea “b”, do Estatuto da CBT e enviar um requisitos previstos no art. 13, do Regimento Interno da Comissão de Atletas e do art. 28, alínea “b”, do Estatuto da CBT e enviar um requisitos previstos no art. 13, do Regimento Interno da Comissão de Atletas e do art. 28, alínea “b”, do Estatuto da CBT e enviar um 
e-mail para eleicaocomissaodeatletas@cbtenis.com.br solicitando o seu registro como candidato até o dia 05/12/2017. Os nomes dos e-mail para eleicaocomissaodeatletas@cbtenis.com.br solicitando o seu registro como candidato até o dia 05/12/2017. Os nomes dos e-mail para eleicaocomissaodeatletas@cbtenis.com.br solicitando o seu registro como candidato até o dia 05/12/2017. Os nomes dos e-mail para eleicaocomissaodeatletas@cbtenis.com.br solicitando o seu registro como candidato até o dia 05/12/2017. Os nomes dos 
candidatos que concorrerão serão divulgados no site da CBT no dia 05/12/2017 e eventuais impugnações de candidatura deverão ser candidatos que concorrerão serão divulgados no site da CBT no dia 05/12/2017 e eventuais impugnações de candidatura deverão ser candidatos que concorrerão serão divulgados no site da CBT no dia 05/12/2017 e eventuais impugnações de candidatura deverão ser candidatos que concorrerão serão divulgados no site da CBT no dia 05/12/2017 e eventuais impugnações de candidatura deverão ser 
realizadas até o dia 06/12/2017, as 14h (horário de Brasília). Caso ocorra alguma impugnação, o candidato impugnado será intimado no realizadas até o dia 06/12/2017, as 14h (horário de Brasília). Caso ocorra alguma impugnação, o candidato impugnado será intimado no realizadas até o dia 06/12/2017, as 14h (horário de Brasília). Caso ocorra alguma impugnação, o candidato impugnado será intimado no realizadas até o dia 06/12/2017, as 14h (horário de Brasília). Caso ocorra alguma impugnação, o candidato impugnado será intimado no 
dia 06/12/2017, até às 16h (horário de Brasília), pelo email por meio do qual realizou o registro da candidatura, e poderá apresentar dia 06/12/2017, até às 16h (horário de Brasília), pelo email por meio do qual realizou o registro da candidatura, e poderá apresentar dia 06/12/2017, até às 16h (horário de Brasília), pelo email por meio do qual realizou o registro da candidatura, e poderá apresentar dia 06/12/2017, até às 16h (horário de Brasília), pelo email por meio do qual realizou o registro da candidatura, e poderá apresentar 
defesa prévia até o dia 07/12/2017, às 16h (horário de Brasília). O resultado da impugnação será divulgado no site da CBT no dia defesa prévia até o dia 07/12/2017, às 16h (horário de Brasília). O resultado da impugnação será divulgado no site da CBT no dia defesa prévia até o dia 07/12/2017, às 16h (horário de Brasília). O resultado da impugnação será divulgado no site da CBT no dia defesa prévia até o dia 07/12/2017, às 16h (horário de Brasília). O resultado da impugnação será divulgado no site da CBT no dia 
07/12/2017 até as 20h (horário de Brasília). A CBT tomará todas as providências cabíveis para que a impugnação seja processada e a 07/12/2017 até as 20h (horário de Brasília). A CBT tomará todas as providências cabíveis para que a impugnação seja processada e a 07/12/2017 até as 20h (horário de Brasília). A CBT tomará todas as providências cabíveis para que a impugnação seja processada e a 07/12/2017 até as 20h (horário de Brasília). A CBT tomará todas as providências cabíveis para que a impugnação seja processada e a 
defesa do candidato oportunizada nos horários acima indicados. A impugnação, a defesa e as demais solicitações relacionadas à eleição defesa do candidato oportunizada nos horários acima indicados. A impugnação, a defesa e as demais solicitações relacionadas à eleição defesa do candidato oportunizada nos horários acima indicados. A impugnação, a defesa e as demais solicitações relacionadas à eleição defesa do candidato oportunizada nos horários acima indicados. A impugnação, a defesa e as demais solicitações relacionadas à eleição 
deverão ser enviadas para o email eleicaocomissaodeatletas@cbtenis.com.br. Diante da impossibilidade de o Presidente da Comissão deverão ser enviadas para o email eleicaocomissaodeatletas@cbtenis.com.br. Diante da impossibilidade de o Presidente da Comissão deverão ser enviadas para o email eleicaocomissaodeatletas@cbtenis.com.br. Diante da impossibilidade de o Presidente da Comissão deverão ser enviadas para o email eleicaocomissaodeatletas@cbtenis.com.br. Diante da impossibilidade de o Presidente da Comissão 
de Atletas estar presente no dia da eleição, serão responsáveis pelo acesso ao e-mail, organização da eleição no dia 08/12/2017, de Atletas estar presente no dia da eleição, serão responsáveis pelo acesso ao e-mail, organização da eleição no dia 08/12/2017, de Atletas estar presente no dia da eleição, serão responsáveis pelo acesso ao e-mail, organização da eleição no dia 08/12/2017, de Atletas estar presente no dia da eleição, serão responsáveis pelo acesso ao e-mail, organização da eleição no dia 08/12/2017, 
apuração dos votos, proclamação do resultado e posse do Presidente eleito os atletas Thiago Moura Monteiro e Beatriz Haddad Maia. apuração dos votos, proclamação do resultado e posse do Presidente eleito os atletas Thiago Moura Monteiro e Beatriz Haddad Maia. apuração dos votos, proclamação do resultado e posse do Presidente eleito os atletas Thiago Moura Monteiro e Beatriz Haddad Maia. apuração dos votos, proclamação do resultado e posse do Presidente eleito os atletas Thiago Moura Monteiro e Beatriz Haddad Maia. 
André Sá - Presidente da Comissão de Atletas da CBT, Rafael Westrupp - Presidente da CBT.André Sá - Presidente da Comissão de Atletas da CBT, Rafael Westrupp - Presidente da CBT.André Sá - Presidente da Comissão de Atletas da CBT, Rafael Westrupp - Presidente da CBT.André Sá - Presidente da Comissão de Atletas da CBT, Rafael Westrupp - Presidente da CBT.

Abril Comunicações S.A.Abril Comunicações S.A.Abril Comunicações S.A.Abril Comunicações S.A.
CNPJ n° 44.597.052/0001-62 - NIRE 35.300.135.164CNPJ n° 44.597.052/0001-62 - NIRE 35.300.135.164CNPJ n° 44.597.052/0001-62 - NIRE 35.300.135.164CNPJ n° 44.597.052/0001-62 - NIRE 35.300.135.164

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 21 de Novembro de 2017Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 21 de Novembro de 2017Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 21 de Novembro de 2017Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 21 de Novembro de 2017
Data, Hora e Local: Data, Hora e Local: Data, Hora e Local: Data, Hora e Local: em 21 de novembro de 2017, às 09:00 horas na sede de Abril Comunicações S.A. em 21 de novembro de 2017, às 09:00 horas na sede de Abril Comunicações S.A. em 21 de novembro de 2017, às 09:00 horas na sede de Abril Comunicações S.A. em 21 de novembro de 2017, às 09:00 horas na sede de Abril Comunicações S.A. 
(“(“(“(“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas 
7.221, 22° andar, setor A. 7.221, 22° andar, setor A. 7.221, 22° andar, setor A. 7.221, 22° andar, setor A. Presença: Presença: Presença: Presença: presente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme presente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme presente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme presente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme 
assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Mesa: Mesa: Mesa: Marcelo Vaz Bonini, Presidente; e Arnaldo Marcelo Vaz Bonini, Presidente; e Arnaldo Marcelo Vaz Bonini, Presidente; e Arnaldo Marcelo Vaz Bonini, Presidente; e Arnaldo 
Figueiredo Tibyriçá, Secretário. Figueiredo Tibyriçá, Secretário. Figueiredo Tibyriçá, Secretário. Figueiredo Tibyriçá, Secretário. Convocação: Convocação: Convocação: Convocação: dispensada a comprovação de convocação prévia, face à dispensada a comprovação de convocação prévia, face à dispensada a comprovação de convocação prévia, face à dispensada a comprovação de convocação prévia, face à 
presença de acionistas representando a totalidade do capital da Companhia, de acordo com o artigo 124, presença de acionistas representando a totalidade do capital da Companhia, de acordo com o artigo 124, presença de acionistas representando a totalidade do capital da Companhia, de acordo com o artigo 124, presença de acionistas representando a totalidade do capital da Companhia, de acordo com o artigo 124, 
parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por 
Acões”). Acões”). Acões”). Acões”). Ordem do Dia: Ordem do Dia: Ordem do Dia: Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar sobre: Examinar, discutir e deliberar sobre: Examinar, discutir e deliberar sobre: Examinar, discutir e deliberar sobre: (1)(1)(1)(1) a realização da 1ª (primeira) emissão de  a realização da 1ª (primeira) emissão de  a realização da 1ª (primeira) emissão de  a realização da 1ª (primeira) emissão de 
notas promissórias comerciais pela Companhia, para distribuição pública com esforços restritos de notas promissórias comerciais pela Companhia, para distribuição pública com esforços restritos de notas promissórias comerciais pela Companhia, para distribuição pública com esforços restritos de notas promissórias comerciais pela Companhia, para distribuição pública com esforços restritos de 
distribuição, nos termos da Instrução CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e da distribuição, nos termos da Instrução CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e da distribuição, nos termos da Instrução CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e da distribuição, nos termos da Instrução CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e da 
Instrução CVM n° 566, de 31 de julho de 2015, conforme alterada (“Instrução CVM n° 566, de 31 de julho de 2015, conforme alterada (“Instrução CVM n° 566, de 31 de julho de 2015, conforme alterada (“Instrução CVM n° 566, de 31 de julho de 2015, conforme alterada (“Emissão”, “Oferta”, “Instrução CVM Emissão”, “Oferta”, “Instrução CVM Emissão”, “Oferta”, “Instrução CVM Emissão”, “Oferta”, “Instrução CVM 
476” e “Instrução CVM 566”, respectivamente), no valor total de R$70.000.000,00 (setenta milhões de 476” e “Instrução CVM 566”, respectivamente), no valor total de R$70.000.000,00 (setenta milhões de 476” e “Instrução CVM 566”, respectivamente), no valor total de R$70.000.000,00 (setenta milhões de 476” e “Instrução CVM 566”, respectivamente), no valor total de R$70.000.000,00 (setenta milhões de 
reais); reais); reais); reais); (2) (2) (2) (2) a autorização para a Diretoria da Companhia, ou seus procuradores, conforme o caso, a autorização para a Diretoria da Companhia, ou seus procuradores, conforme o caso, a autorização para a Diretoria da Companhia, ou seus procuradores, conforme o caso, a autorização para a Diretoria da Companhia, ou seus procuradores, conforme o caso, 
praticarem todo e qualquer ato e a celebrarem quaisquer contratos e instrumentos necessários à praticarem todo e qualquer ato e a celebrarem quaisquer contratos e instrumentos necessários à praticarem todo e qualquer ato e a celebrarem quaisquer contratos e instrumentos necessários à praticarem todo e qualquer ato e a celebrarem quaisquer contratos e instrumentos necessários à 
realização da Emissão e da Oferta; e realização da Emissão e da Oferta; e realização da Emissão e da Oferta; e realização da Emissão e da Oferta; e (3) (3) (3) (3) a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da 
Companhia, ou por seus procuradores, conforme o caso, relacionados às deliberações acima. Companhia, ou por seus procuradores, conforme o caso, relacionados às deliberações acima. Companhia, ou por seus procuradores, conforme o caso, relacionados às deliberações acima. Companhia, ou por seus procuradores, conforme o caso, relacionados às deliberações acima. 
Deliberações: Deliberações: Deliberações: Deliberações: Analisadas as matérias, todos os acionistas da Companhia aprovaram, por unanimidade Analisadas as matérias, todos os acionistas da Companhia aprovaram, por unanimidade Analisadas as matérias, todos os acionistas da Companhia aprovaram, por unanimidade Analisadas as matérias, todos os acionistas da Companhia aprovaram, por unanimidade 
e sem quaisquer ressalvas: e sem quaisquer ressalvas: e sem quaisquer ressalvas: e sem quaisquer ressalvas: 1) 1) 1) 1) realizar a Emissão e a Oferta, com as seguintes características e condições realizar a Emissão e a Oferta, com as seguintes características e condições realizar a Emissão e a Oferta, com as seguintes características e condições realizar a Emissão e a Oferta, com as seguintes características e condições 
principais, as quais serão detalhadas e reguladas por meio das cártulas das Notas Comerciais (conforme principais, as quais serão detalhadas e reguladas por meio das cártulas das Notas Comerciais (conforme principais, as quais serão detalhadas e reguladas por meio das cártulas das Notas Comerciais (conforme principais, as quais serão detalhadas e reguladas por meio das cártulas das Notas Comerciais (conforme 
definidas abaixo) (“Cárdefinidas abaixo) (“Cárdefinidas abaixo) (“Cárdefinidas abaixo) (“Cártulas”): tulas”): tulas”): tulas”): (i) Número da Emissão: (i) Número da Emissão: (i) Número da Emissão: (i) Número da Emissão: as Notas Comerciais representam a 1ª (primeira) as Notas Comerciais representam a 1ª (primeira) as Notas Comerciais representam a 1ª (primeira) as Notas Comerciais representam a 1ª (primeira) 
emissão de notas promissórias comerciais da Companhia; emissão de notas promissórias comerciais da Companhia; emissão de notas promissórias comerciais da Companhia; emissão de notas promissórias comerciais da Companhia; (ii) Valor Total da Emissão: (ii) Valor Total da Emissão: (ii) Valor Total da Emissão: (ii) Valor Total da Emissão: R$70.000.000,00 R$70.000.000,00 R$70.000.000,00 R$70.000.000,00 
(setenta milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definida abaixo); (setenta milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definida abaixo); (setenta milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definida abaixo); (setenta milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definida abaixo); (iii) Número de Séries: (iii) Número de Séries: (iii) Número de Séries: (iii) Número de Séries: a a a a 
Emissão será realizada em 3 (três) séries; Emissão será realizada em 3 (três) séries; Emissão será realizada em 3 (três) séries; Emissão será realizada em 3 (três) séries; (iv) Quantidade de Notas Comerciais da Emissão: (iv) Quantidade de Notas Comerciais da Emissão: (iv) Quantidade de Notas Comerciais da Emissão: (iv) Quantidade de Notas Comerciais da Emissão: serão serão serão serão 
emitidas 3 (três) notas promissórias comerciais, sendo: (i) 1 (uma) nota promissória comercial da  emitidas 3 (três) notas promissórias comerciais, sendo: (i) 1 (uma) nota promissória comercial da  emitidas 3 (três) notas promissórias comerciais, sendo: (i) 1 (uma) nota promissória comercial da  emitidas 3 (três) notas promissórias comerciais, sendo: (i) 1 (uma) nota promissória comercial da  
1ª (primeira) série (“Nota 1ª (primeira) série (“Nota 1ª (primeira) série (“Nota 1ª (primeira) série (“Nota Comercial da Primeira Série”); (ii) 1 (uma) nota promissória comercial da  Comercial da Primeira Série”); (ii) 1 (uma) nota promissória comercial da  Comercial da Primeira Série”); (ii) 1 (uma) nota promissória comercial da  Comercial da Primeira Série”); (ii) 1 (uma) nota promissória comercial da  
2ª (segunda) série (“Nota Comercial da Segunda Série”): e (iii) 1 (uma) nota promissória comercial da  2ª (segunda) série (“Nota Comercial da Segunda Série”): e (iii) 1 (uma) nota promissória comercial da  2ª (segunda) série (“Nota Comercial da Segunda Série”): e (iii) 1 (uma) nota promissória comercial da  2ª (segunda) série (“Nota Comercial da Segunda Série”): e (iii) 1 (uma) nota promissória comercial da  
3ª (terceira) série (“Nota Comercial da Terceira Série” e, em conjunto com a Nota Comercial da Primeira 3ª (terceira) série (“Nota Comercial da Terceira Série” e, em conjunto com a Nota Comercial da Primeira 3ª (terceira) série (“Nota Comercial da Terceira Série” e, em conjunto com a Nota Comercial da Primeira 3ª (terceira) série (“Nota Comercial da Terceira Série” e, em conjunto com a Nota Comercial da Primeira 
Série e com a Nota Comercial da Segunda Série, “Notas Comerciais”); Série e com a Nota Comercial da Segunda Série, “Notas Comerciais”); Série e com a Nota Comercial da Segunda Série, “Notas Comerciais”); Série e com a Nota Comercial da Segunda Série, “Notas Comerciais”); (v) Valor Nominal Unitário: (v) Valor Nominal Unitário: (v) Valor Nominal Unitário: (v) Valor Nominal Unitário: o valor o valor o valor o valor 
nominal unitário: (i) da Nota Comercial da Primeira Série será de R$40.523.496,00 (quarenta milhões, nominal unitário: (i) da Nota Comercial da Primeira Série será de R$40.523.496,00 (quarenta milhões, nominal unitário: (i) da Nota Comercial da Primeira Série será de R$40.523.496,00 (quarenta milhões, nominal unitário: (i) da Nota Comercial da Primeira Série será de R$40.523.496,00 (quarenta milhões, 
quinhentos e vinte e três mil, quatrocentos e noventa e seis reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal quinhentos e vinte e três mil, quatrocentos e noventa e seis reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal quinhentos e vinte e três mil, quatrocentos e noventa e seis reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal quinhentos e vinte e três mil, quatrocentos e noventa e seis reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal 
Unitário da Nota Comercial da Primeira Série”); (ii) da Nota Comercial da Segunda Série será de Unitário da Nota Comercial da Primeira Série”); (ii) da Nota Comercial da Segunda Série será de Unitário da Nota Comercial da Primeira Série”); (ii) da Nota Comercial da Segunda Série será de Unitário da Nota Comercial da Primeira Série”); (ii) da Nota Comercial da Segunda Série será de 
R$15.506.468,00 (quinze milhões, quinhentos e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais), na Data R$15.506.468,00 (quinze milhões, quinhentos e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais), na Data R$15.506.468,00 (quinze milhões, quinhentos e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais), na Data R$15.506.468,00 (quinze milhões, quinhentos e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais), na Data 
de Emissão (“de Emissão (“de Emissão (“de Emissão (“Valor Nominal Unitário da Nota Comercial da Segunda Série”); e (iii) da Nota Comercial da Valor Nominal Unitário da Nota Comercial da Segunda Série”); e (iii) da Nota Comercial da Valor Nominal Unitário da Nota Comercial da Segunda Série”); e (iii) da Nota Comercial da Valor Nominal Unitário da Nota Comercial da Segunda Série”); e (iii) da Nota Comercial da 
Terceira Série será de R$13.970.036,00 (treze milhões, novecentos e setenta mil e trinta e seis reais), na Terceira Série será de R$13.970.036,00 (treze milhões, novecentos e setenta mil e trinta e seis reais), na Terceira Série será de R$13.970.036,00 (treze milhões, novecentos e setenta mil e trinta e seis reais), na Terceira Série será de R$13.970.036,00 (treze milhões, novecentos e setenta mil e trinta e seis reais), na 
Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário da Nota Comercial da Terceira Série” e, em conjunto com o Valor Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário da Nota Comercial da Terceira Série” e, em conjunto com o Valor Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário da Nota Comercial da Terceira Série” e, em conjunto com o Valor Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário da Nota Comercial da Terceira Série” e, em conjunto com o Valor 
Nominal Unitário da Nota Comercial da Primeira Série e o Valor Nominal Unitário da Nota Comercial da Nominal Unitário da Nota Comercial da Primeira Série e o Valor Nominal Unitário da Nota Comercial da Nominal Unitário da Nota Comercial da Primeira Série e o Valor Nominal Unitário da Nota Comercial da Nominal Unitário da Nota Comercial da Primeira Série e o Valor Nominal Unitário da Nota Comercial da 
Segunda Série, “Valor Nominal Unitário”); Segunda Série, “Valor Nominal Unitário”); Segunda Série, “Valor Nominal Unitário”); Segunda Série, “Valor Nominal Unitário”); (vi) Data de Emissão: (vi) Data de Emissão: (vi) Data de Emissão: (vi) Data de Emissão: para todos os fins e efeitos legais, a data para todos os fins e efeitos legais, a data para todos os fins e efeitos legais, a data para todos os fins e efeitos legais, a data 
de emissão das Notas Comerciais será a data de sua efetiva subscrição e integralização, que constará de emissão das Notas Comerciais será a data de sua efetiva subscrição e integralização, que constará de emissão das Notas Comerciais será a data de sua efetiva subscrição e integralização, que constará de emissão das Notas Comerciais será a data de sua efetiva subscrição e integralização, que constará 
das Cártulas das Notas Comerciais, nos termos do artigo 3º da Instrução CVM 566 (“Data de Emissão”); das Cártulas das Notas Comerciais, nos termos do artigo 3º da Instrução CVM 566 (“Data de Emissão”); das Cártulas das Notas Comerciais, nos termos do artigo 3º da Instrução CVM 566 (“Data de Emissão”); das Cártulas das Notas Comerciais, nos termos do artigo 3º da Instrução CVM 566 (“Data de Emissão”); 
(vii) Forma e Custodiante: (vii) Forma e Custodiante: (vii) Forma e Custodiante: (vii) Forma e Custodiante: as Notas Comerciais serão emitidas sob a forma cartular e custodiadas, as Notas Comerciais serão emitidas sob a forma cartular e custodiadas, as Notas Comerciais serão emitidas sob a forma cartular e custodiadas, as Notas Comerciais serão emitidas sob a forma cartular e custodiadas, 
conforme definido no Manual de Normas de Debênture, Nota Comercial e Obrigação da B3 S.A. - Brasil, conforme definido no Manual de Normas de Debênture, Nota Comercial e Obrigação da B3 S.A. - Brasil, conforme definido no Manual de Normas de Debênture, Nota Comercial e Obrigação da B3 S.A. - Brasil, conforme definido no Manual de Normas de Debênture, Nota Comercial e Obrigação da B3 S.A. - Brasil, 
Bolsa Balcão - Segmento CETIP UTVM (“B3”), Bolsa Balcão - Segmento CETIP UTVM (“B3”), Bolsa Balcão - Segmento CETIP UTVM (“B3”), Bolsa Balcão - Segmento CETIP UTVM (“B3”), perante prestador de serviços de custodiante da guarda perante prestador de serviços de custodiante da guarda perante prestador de serviços de custodiante da guarda perante prestador de serviços de custodiante da guarda 
física das Notas Comerciais (“Custodiante”). As Notas Comerciais circularão por endosso em preto, sem física das Notas Comerciais (“Custodiante”). As Notas Comerciais circularão por endosso em preto, sem física das Notas Comerciais (“Custodiante”). As Notas Comerciais circularão por endosso em preto, sem física das Notas Comerciais (“Custodiante”). As Notas Comerciais circularão por endosso em preto, sem 
garantia do endossante, de mera transferência de titularidade, conforme previsto no artigo 4º da Instrução garantia do endossante, de mera transferência de titularidade, conforme previsto no artigo 4º da Instrução garantia do endossante, de mera transferência de titularidade, conforme previsto no artigo 4º da Instrução garantia do endossante, de mera transferência de titularidade, conforme previsto no artigo 4º da Instrução 
CVM 566, no artigo 15 do Anexo I da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n° 57.663, de CVM 566, no artigo 15 do Anexo I da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n° 57.663, de CVM 566, no artigo 15 do Anexo I da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n° 57.663, de CVM 566, no artigo 15 do Anexo I da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n° 57.663, de 
24 de janeiro de 1966; 24 de janeiro de 1966; 24 de janeiro de 1966; 24 de janeiro de 1966; (viii) Comprovação de Titularidade: (viii) Comprovação de Titularidade: (viii) Comprovação de Titularidade: (viii) Comprovação de Titularidade: para todos os fins de direito, a titularidade para todos os fins de direito, a titularidade para todos os fins de direito, a titularidade para todos os fins de direito, a titularidade 
das Notas Comerciais será comprovada pela posse da Cártula. Adicionalmente, para as Notas Comerciais das Notas Comerciais será comprovada pela posse da Cártula. Adicionalmente, para as Notas Comerciais das Notas Comerciais será comprovada pela posse da Cártula. Adicionalmente, para as Notas Comerciais das Notas Comerciais será comprovada pela posse da Cártula. Adicionalmente, para as Notas Comerciais 
depositadas eletronicamente na B3, será reconhecido como comprovante de titularidade o relatório depositadas eletronicamente na B3, será reconhecido como comprovante de titularidade o relatório depositadas eletronicamente na B3, será reconhecido como comprovante de titularidade o relatório depositadas eletronicamente na B3, será reconhecido como comprovante de titularidade o relatório 
expedido pela B3 em nome do respectivo detentor das Notas Comerciais; expedido pela B3 em nome do respectivo detentor das Notas Comerciais; expedido pela B3 em nome do respectivo detentor das Notas Comerciais; expedido pela B3 em nome do respectivo detentor das Notas Comerciais; (ix) Destinação de Recursos: (ix) Destinação de Recursos: (ix) Destinação de Recursos: (ix) Destinação de Recursos: 
os recursos obtidos pela Companhia por meio da Emissão serão destinados para reorganização da os recursos obtidos pela Companhia por meio da Emissão serão destinados para reorganização da os recursos obtidos pela Companhia por meio da Emissão serão destinados para reorganização da os recursos obtidos pela Companhia por meio da Emissão serão destinados para reorganização da 
estrutura operacional da Companhia; estrutura operacional da Companhia; estrutura operacional da Companhia; estrutura operacional da Companhia; (x) Atualização do Valor Nominal Unitário: (x) Atualização do Valor Nominal Unitário: (x) Atualização do Valor Nominal Unitário: (x) Atualização do Valor Nominal Unitário: o Valor Nominal o Valor Nominal o Valor Nominal o Valor Nominal 
Unitário não será atualizado monetariamente; Unitário não será atualizado monetariamente; Unitário não será atualizado monetariamente; Unitário não será atualizado monetariamente; (xi) Remuneração: (xi) Remuneração: (xi) Remuneração: (xi) Remuneração: sobre o Valor Nominal Unitário de cada sobre o Valor Nominal Unitário de cada sobre o Valor Nominal Unitário de cada sobre o Valor Nominal Unitário de cada 
uma das Notas Comerciais incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento)  uma das Notas Comerciais incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento)  uma das Notas Comerciais incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento)  uma das Notas Comerciais incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento)  
da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia,  da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia,  da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia,  da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia,  
over extra-grupo,over extra-grupo,over extra-grupo,over extra-grupo, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias  expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias  expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias  expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias 
Úteis (conforme definidos abaixo), calculada e divulgada diariamente pela B3, no informativo diário Úteis (conforme definidos abaixo), calculada e divulgada diariamente pela B3, no informativo diário Úteis (conforme definidos abaixo), calculada e divulgada diariamente pela B3, no informativo diário Úteis (conforme definidos abaixo), calculada e divulgada diariamente pela B3, no informativo diário 
disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) (“disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) (“disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) (“disponível em sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de sobretaxa de Taxa DI”), acrescida de sobretaxa de Taxa DI”), acrescida de sobretaxa de Taxa DI”), acrescida de sobretaxa de 
2,60% (dois inteiros e sessenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) 2,60% (dois inteiros e sessenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) 2,60% (dois inteiros e sessenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) 2,60% (dois inteiros e sessenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) 
Dias Úteis (“Sobretaxa”, e, em conjunto com a Taxa DI, “Remuneração”). A Remuneração será calculada Dias Úteis (“Sobretaxa”, e, em conjunto com a Taxa DI, “Remuneração”). A Remuneração será calculada Dias Úteis (“Sobretaxa”, e, em conjunto com a Taxa DI, “Remuneração”). A Remuneração será calculada Dias Úteis (“Sobretaxa”, e, em conjunto com a Taxa DI, “Remuneração”). A Remuneração será calculada 
de forma exponencial e cumulativa de forma exponencial e cumulativa de forma exponencial e cumulativa de forma exponencial e cumulativa pro rata temporispro rata temporispro rata temporispro rata temporis por Dias Úteis decorridos, incidente sobre o Valor  por Dias Úteis decorridos, incidente sobre o Valor  por Dias Úteis decorridos, incidente sobre o Valor  por Dias Úteis decorridos, incidente sobre o Valor 
Nominal Unitário de cada uma das Notas Comerciais , desde a Data de Emissão, inclusive, até a Data de Nominal Unitário de cada uma das Notas Comerciais , desde a Data de Emissão, inclusive, até a Data de Nominal Unitário de cada uma das Notas Comerciais , desde a Data de Emissão, inclusive, até a Data de Nominal Unitário de cada uma das Notas Comerciais , desde a Data de Emissão, inclusive, até a Data de 
Vencimento (conforme definido abaixo), a data de declaração de vencimento antecipado em decorrência Vencimento (conforme definido abaixo), a data de declaração de vencimento antecipado em decorrência Vencimento (conforme definido abaixo), a data de declaração de vencimento antecipado em decorrência Vencimento (conforme definido abaixo), a data de declaração de vencimento antecipado em decorrência 
de um Evento de Inadimplemento (conforme definição a ser incluída nas Cártulas), a Data do Resgate de um Evento de Inadimplemento (conforme definição a ser incluída nas Cártulas), a Data do Resgate de um Evento de Inadimplemento (conforme definição a ser incluída nas Cártulas), a Data do Resgate de um Evento de Inadimplemento (conforme definição a ser incluída nas Cártulas), a Data do Resgate 
Antecipado Antecipado Antecipado Antecipado (conf(conf(conf(confororororme me me me definido definido definido definido abaixo), abaixo), abaixo), abaixo), o o o o que que que que ocorrer ocorrer ocorrer ocorrer prprprprimeiroimeiroimeiroimeiro, , , , exexexexclusivclusivclusivclusive,e,e,e, d d d de e e e acordo acordo acordo acordo com com com com os os os os crcrcrcritéritéritéritérios ios ios ios de de de de 
cálculo definidos no “Caderno de Fórmulas de Notas Comerciais - CETIP21”, disponível para consulta na cálculo definidos no “Caderno de Fórmulas de Notas Comerciais - CETIP21”, disponível para consulta na cálculo definidos no “Caderno de Fórmulas de Notas Comerciais - CETIP21”, disponível para consulta na cálculo definidos no “Caderno de Fórmulas de Notas Comerciais - CETIP21”, disponível para consulta na 
página na Internet (http://www.cetip.com.br) e com fórmula a ser incluída nas Cártulas; página na Internet (http://www.cetip.com.br) e com fórmula a ser incluída nas Cártulas; página na Internet (http://www.cetip.com.br) e com fórmula a ser incluída nas Cártulas; página na Internet (http://www.cetip.com.br) e com fórmula a ser incluída nas Cártulas; (xii) Encargos (xii) Encargos (xii) Encargos (xii) Encargos 
Moratórios: Moratórios: Moratórios: Moratórios: ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor devido pela Companhia e pelos ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor devido pela Companhia e pelos ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor devido pela Companhia e pelos ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor devido pela Companhia e pelos 
Avalistas (conforme definidos abaixo) nos termos das Notas Comerciais, adicionalmente ao pagamento Avalistas (conforme definidos abaixo) nos termos das Notas Comerciais, adicionalmente ao pagamento Avalistas (conforme definidos abaixo) nos termos das Notas Comerciais, adicionalmente ao pagamento Avalistas (conforme definidos abaixo) nos termos das Notas Comerciais, adicionalmente ao pagamento 
da Remuneração, calculada da Remuneração, calculada da Remuneração, calculada da Remuneração, calculada pro rata temporispro rata temporispro rata temporispro rata temporis desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento,  desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento,  desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento,  desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento, 
sobre todos e quaisquer valores em atraso, incidirão, independentemente de aviso, notificação ou sobre todos e quaisquer valores em atraso, incidirão, independentemente de aviso, notificação ou sobre todos e quaisquer valores em atraso, incidirão, independentemente de aviso, notificação ou sobre todos e quaisquer valores em atraso, incidirão, independentemente de aviso, notificação ou 
interpelação judicial ou extrajudicial, (i) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, interpelação judicial ou extrajudicial, (i) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, interpelação judicial ou extrajudicial, (i) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, interpelação judicial ou extrajudicial, (i) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, 
calculados calculados calculados calculados pro rata temporispro rata temporispro rata temporispro rata temporis desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa  desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa  desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa  desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa 
moratória não compensatória de 2% (dois por cento) (“moratória não compensatória de 2% (dois por cento) (“moratória não compensatória de 2% (dois por cento) (“moratória não compensatória de 2% (dois por cento) (“Encargos Moratórios”): Encargos Moratórios”): Encargos Moratórios”): Encargos Moratórios”): (xiii) Prazo de Vigência e (xiii) Prazo de Vigência e (xiii) Prazo de Vigência e (xiii) Prazo de Vigência e 
Data de Vencimento:Data de Vencimento:Data de Vencimento:Data de Vencimento: as Notas Comerciais terão prazo de 90 (noventa) dias, contados da Data de  as Notas Comerciais terão prazo de 90 (noventa) dias, contados da Data de  as Notas Comerciais terão prazo de 90 (noventa) dias, contados da Data de  as Notas Comerciais terão prazo de 90 (noventa) dias, contados da Data de 
Emissão (“Data de Vencimento”), conforme constará nas Cártulas, ressalvadas as hipóteses de Resgate Emissão (“Data de Vencimento”), conforme constará nas Cártulas, ressalvadas as hipóteses de Resgate Emissão (“Data de Vencimento”), conforme constará nas Cártulas, ressalvadas as hipóteses de Resgate Emissão (“Data de Vencimento”), conforme constará nas Cártulas, ressalvadas as hipóteses de Resgate 
Antecipado Obrigatório e de declaração de vencimento antecipado em decorrência de um Evento de Antecipado Obrigatório e de declaração de vencimento antecipado em decorrência de um Evento de Antecipado Obrigatório e de declaração de vencimento antecipado em decorrência de um Evento de Antecipado Obrigatório e de declaração de vencimento antecipado em decorrência de um Evento de 
Inadimplemento; Inadimplemento; Inadimplemento; Inadimplemento; (xiv) Pagamento do Valor Nominal Unitário: (xiv) Pagamento do Valor Nominal Unitário: (xiv) Pagamento do Valor Nominal Unitário: (xiv) Pagamento do Valor Nominal Unitário: o Valor Nominal Unitário das Notas o Valor Nominal Unitário das Notas o Valor Nominal Unitário das Notas o Valor Nominal Unitário das Notas 
Comerciais será amortizado integralmente na Data de Vencimento, na Data do Resgate Antecipado ou Comerciais será amortizado integralmente na Data de Vencimento, na Data do Resgate Antecipado ou Comerciais será amortizado integralmente na Data de Vencimento, na Data do Resgate Antecipado ou Comerciais será amortizado integralmente na Data de Vencimento, na Data do Resgate Antecipado ou 
na data do vencimento antecipado das Notas Comerciais, o que ocorrer primeiro; na data do vencimento antecipado das Notas Comerciais, o que ocorrer primeiro; na data do vencimento antecipado das Notas Comerciais, o que ocorrer primeiro; na data do vencimento antecipado das Notas Comerciais, o que ocorrer primeiro; (xv) Pagamento da (xv) Pagamento da (xv) Pagamento da (xv) Pagamento da 
Remuneração: Remuneração: Remuneração: Remuneração: a Remuneração também será integralmente paga em uma única parcela na Data de a Remuneração também será integralmente paga em uma única parcela na Data de a Remuneração também será integralmente paga em uma única parcela na Data de a Remuneração também será integralmente paga em uma única parcela na Data de 
Vencimento, na Data do Resgate Antecipado ou na data do vencimento antecipado das Notas Comerciais, Vencimento, na Data do Resgate Antecipado ou na data do vencimento antecipado das Notas Comerciais, Vencimento, na Data do Resgate Antecipado ou na data do vencimento antecipado das Notas Comerciais, Vencimento, na Data do Resgate Antecipado ou na data do vencimento antecipado das Notas Comerciais, 
o que ocorrer primeiro; o que ocorrer primeiro; o que ocorrer primeiro; o que ocorrer primeiro; (xvi) Forma de Colocação: (xvi) Forma de Colocação: (xvi) Forma de Colocação: (xvi) Forma de Colocação: as Notas Comerciais serão objeto de oferta pública as Notas Comerciais serão objeto de oferta pública as Notas Comerciais serão objeto de oferta pública as Notas Comerciais serão objeto de oferta pública 
com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476, sob o regime de garantia firme com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476, sob o regime de garantia firme com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476, sob o regime de garantia firme com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476, sob o regime de garantia firme 
para o volume total da Oferta de R$70.000.000,00 (setenta milhões de reais), com a intermediação de para o volume total da Oferta de R$70.000.000,00 (setenta milhões de reais), com a intermediação de para o volume total da Oferta de R$70.000.000,00 (setenta milhões de reais), com a intermediação de para o volume total da Oferta de R$70.000.000,00 (setenta milhões de reais), com a intermediação de 
instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenadores”’), instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenadores”’), instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenadores”’), instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenadores”’), 
nos termos a serem estabelecidos no respectivo contrato de coordenação, colocação e distribuição nos termos a serem estabelecidos no respectivo contrato de coordenação, colocação e distribuição nos termos a serem estabelecidos no respectivo contrato de coordenação, colocação e distribuição nos termos a serem estabelecidos no respectivo contrato de coordenação, colocação e distribuição 
pública com esforços restritos a ser celebrado entre os Coordenadores e a Companhia (“Contrato de pública com esforços restritos a ser celebrado entre os Coordenadores e a Companhia (“Contrato de pública com esforços restritos a ser celebrado entre os Coordenadores e a Companhia (“Contrato de pública com esforços restritos a ser celebrado entre os Coordenadores e a Companhia (“Contrato de 
Distribuição”’). As Notas Comerciais serão ofertadas exclusivamente a investidores profissionais, assim Distribuição”’). As Notas Comerciais serão ofertadas exclusivamente a investidores profissionais, assim Distribuição”’). As Notas Comerciais serão ofertadas exclusivamente a investidores profissionais, assim Distribuição”’). As Notas Comerciais serão ofertadas exclusivamente a investidores profissionais, assim 
definidos nos termos do artigo 9º - A da Instrução CVM n° 539, de 13 de novembro de 2013, conforme definidos nos termos do artigo 9º - A da Instrução CVM n° 539, de 13 de novembro de 2013, conforme definidos nos termos do artigo 9º - A da Instrução CVM n° 539, de 13 de novembro de 2013, conforme definidos nos termos do artigo 9º - A da Instrução CVM n° 539, de 13 de novembro de 2013, conforme 
alterada (“Instralterada (“Instralterada (“Instralterada (“Instrução CVM 539” e “Investidores Profissionais”, respectivamente); ução CVM 539” e “Investidores Profissionais”, respectivamente); ução CVM 539” e “Investidores Profissionais”, respectivamente); ução CVM 539” e “Investidores Profissionais”, respectivamente); (xvii) Distribuição e (xvii) Distribuição e (xvii) Distribuição e (xvii) Distribuição e 
Negociação: Negociação: Negociação: Negociação: as Notas Comerciais serão depositadas para distribuição no mercado primário as Notas Comerciais serão depositadas para distribuição no mercado primário as Notas Comerciais serão depositadas para distribuição no mercado primário as Notas Comerciais serão depositadas para distribuição no mercado primário 
exclusivamente através do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”) e negociação no mercado exclusivamente através do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”) e negociação no mercado exclusivamente através do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”) e negociação no mercado exclusivamente através do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”) e negociação no mercado 
secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, ambos administrados e operacionalizados secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, ambos administrados e operacionalizados secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, ambos administrados e operacionalizados secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, ambos administrados e operacionalizados 
pela B3, sendo a distribuição e as negociações liquidadas financeiramente e as Notas Comerciais pela B3, sendo a distribuição e as negociações liquidadas financeiramente e as Notas Comerciais pela B3, sendo a distribuição e as negociações liquidadas financeiramente e as Notas Comerciais pela B3, sendo a distribuição e as negociações liquidadas financeiramente e as Notas Comerciais 
depositadas eletronicamente na B3. Concomitante à liquidação, as Notas Comerciais serão depositadas depositadas eletronicamente na B3. Concomitante à liquidação, as Notas Comerciais serão depositadas depositadas eletronicamente na B3. Concomitante à liquidação, as Notas Comerciais serão depositadas depositadas eletronicamente na B3. Concomitante à liquidação, as Notas Comerciais serão depositadas 
em nome do titular das Notas Comerciais no Sistema de Custódia Eletrônica da B3; em nome do titular das Notas Comerciais no Sistema de Custódia Eletrônica da B3; em nome do titular das Notas Comerciais no Sistema de Custódia Eletrônica da B3; em nome do titular das Notas Comerciais no Sistema de Custódia Eletrônica da B3; (xviii) Preço e Forma (xviii) Preço e Forma (xviii) Preço e Forma (xviii) Preço e Forma 
de Subscrição e Integralização: o preço de subscrição e integralização: de Subscrição e Integralização: o preço de subscrição e integralização: de Subscrição e Integralização: o preço de subscrição e integralização: de Subscrição e Integralização: o preço de subscrição e integralização: (i) da Nota Comercial da (i) da Nota Comercial da (i) da Nota Comercial da (i) da Nota Comercial da 
Primeira Série será correspondente ao Valor Nominal Unitário da Nota Comercial da Primeira Série;  Primeira Série será correspondente ao Valor Nominal Unitário da Nota Comercial da Primeira Série;  Primeira Série será correspondente ao Valor Nominal Unitário da Nota Comercial da Primeira Série;  Primeira Série será correspondente ao Valor Nominal Unitário da Nota Comercial da Primeira Série;  
(ii) da Nota Comercial da Segunda Série será correspondente ao Valor Nominal Unitário da Nota Comercial (ii) da Nota Comercial da Segunda Série será correspondente ao Valor Nominal Unitário da Nota Comercial (ii) da Nota Comercial da Segunda Série será correspondente ao Valor Nominal Unitário da Nota Comercial (ii) da Nota Comercial da Segunda Série será correspondente ao Valor Nominal Unitário da Nota Comercial 
da Segunda Série; e (iii) da Nota Comercial da Terceira Série será correspondente ao Valor Nominal da Segunda Série; e (iii) da Nota Comercial da Terceira Série será correspondente ao Valor Nominal da Segunda Série; e (iii) da Nota Comercial da Terceira Série será correspondente ao Valor Nominal da Segunda Série; e (iii) da Nota Comercial da Terceira Série será correspondente ao Valor Nominal 
Unitário da Nota Comercial da Terceira Série. As Notas Comerciais serão integralizadas na Data de Unitário da Nota Comercial da Terceira Série. As Notas Comerciais serão integralizadas na Data de Unitário da Nota Comercial da Terceira Série. As Notas Comerciais serão integralizadas na Data de Unitário da Nota Comercial da Terceira Série. As Notas Comerciais serão integralizadas na Data de 
Emissão, à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, de acordo com as normas e Emissão, à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, de acordo com as normas e Emissão, à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, de acordo com as normas e Emissão, à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, de acordo com as normas e 
procedimentos de liquidação aplicáveis à B3; procedimentos de liquidação aplicáveis à B3; procedimentos de liquidação aplicáveis à B3; procedimentos de liquidação aplicáveis à B3; (xix) Local de Pagamento: (xix) Local de Pagamento: (xix) Local de Pagamento: (xix) Local de Pagamento: os pagamentos referentes às os pagamentos referentes às os pagamentos referentes às os pagamentos referentes às 
Notas Comerciais serão efetuados em conformidade com os procedimentos adotados pela B3, caso as Notas Comerciais serão efetuados em conformidade com os procedimentos adotados pela B3, caso as Notas Comerciais serão efetuados em conformidade com os procedimentos adotados pela B3, caso as Notas Comerciais serão efetuados em conformidade com os procedimentos adotados pela B3, caso as 
Notas Comerciais estejam depositadas eletronicamente na B3, sendo que as Notas Comerciais que não Notas Comerciais estejam depositadas eletronicamente na B3, sendo que as Notas Comerciais que não Notas Comerciais estejam depositadas eletronicamente na B3, sendo que as Notas Comerciais que não Notas Comerciais estejam depositadas eletronicamente na B3, sendo que as Notas Comerciais que não 
estiverem depositadas eletronicamente na B3 terão os seus pagamentos realizados por meio do Banco estiverem depositadas eletronicamente na B3 terão os seus pagamentos realizados por meio do Banco estiverem depositadas eletronicamente na B3 terão os seus pagamentos realizados por meio do Banco estiverem depositadas eletronicamente na B3 terão os seus pagamentos realizados por meio do Banco 
Mandatário (conforme definição a ser incluída nas Cártulas) ou na sede da Companhia, se for o caso; Mandatário (conforme definição a ser incluída nas Cártulas) ou na sede da Companhia, se for o caso; Mandatário (conforme definição a ser incluída nas Cártulas) ou na sede da Companhia, se for o caso; Mandatário (conforme definição a ser incluída nas Cártulas) ou na sede da Companhia, se for o caso; (xx) (xx) (xx) (xx) 
Garantias: Garantias: Garantias: Garantias: as Notas Comerciais contarão com aval, em caráter universal, a ser prestado por Roberta as Notas Comerciais contarão com aval, em caráter universal, a ser prestado por Roberta as Notas Comerciais contarão com aval, em caráter universal, a ser prestado por Roberta as Notas Comerciais contarão com aval, em caráter universal, a ser prestado por Roberta 
Anamaria Civita, Victor Civita, Giancarlo Francesco Civita, Abrilpar Participações Ltda., Abril Mídia S.A. e Anamaria Civita, Victor Civita, Giancarlo Francesco Civita, Abrilpar Participações Ltda., Abril Mídia S.A. e Anamaria Civita, Victor Civita, Giancarlo Francesco Civita, Abrilpar Participações Ltda., Abril Mídia S.A. e Anamaria Civita, Victor Civita, Giancarlo Francesco Civita, Abrilpar Participações Ltda., Abril Mídia S.A. e 
Ativic Ativic Ativic Ativic S.S.S.S.A.A.A.A. ( ( ( (em em em em conjuntoconjuntoconjuntoconjunto, , , , “Av“Av“Av“Avalistas”), que compreenderá todas as obrigações principais e acessórias alistas”), que compreenderá todas as obrigações principais e acessórias alistas”), que compreenderá todas as obrigações principais e acessórias alistas”), que compreenderá todas as obrigações principais e acessórias 
assumidas nas Notas Comerciais, observadas as disposições a serem previstas nas Cártulas;  assumidas nas Notas Comerciais, observadas as disposições a serem previstas nas Cártulas;  assumidas nas Notas Comerciais, observadas as disposições a serem previstas nas Cártulas;  assumidas nas Notas Comerciais, observadas as disposições a serem previstas nas Cártulas;  
(xxi) Resgate Antecipado Obrigatório: (xxi) Resgate Antecipado Obrigatório: (xxi) Resgate Antecipado Obrigatório: (xxi) Resgate Antecipado Obrigatório: Observados os termos dos parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 5º da Observados os termos dos parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 5º da Observados os termos dos parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 5º da Observados os termos dos parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 5º da 
Instrução CVM 566, as Notas Comerciais de todas as séries deverão ser totalmente resgatas pela Instrução CVM 566, as Notas Comerciais de todas as séries deverão ser totalmente resgatas pela Instrução CVM 566, as Notas Comerciais de todas as séries deverão ser totalmente resgatas pela Instrução CVM 566, as Notas Comerciais de todas as séries deverão ser totalmente resgatas pela 
Companhia, de forma obrigatória e antecipada, na ocorrência de qualquer Evento de Resgate Antecipado Companhia, de forma obrigatória e antecipada, na ocorrência de qualquer Evento de Resgate Antecipado Companhia, de forma obrigatória e antecipada, na ocorrência de qualquer Evento de Resgate Antecipado Companhia, de forma obrigatória e antecipada, na ocorrência de qualquer Evento de Resgate Antecipado 
Obrigatório (conforme definido abaixo) (“Obrigatório (conforme definido abaixo) (“Obrigatório (conforme definido abaixo) (“Obrigatório (conforme definido abaixo) (“Resgate Antecipado Obrigatório’”), devendo o Resgate Resgate Antecipado Obrigatório’”), devendo o Resgate Resgate Antecipado Obrigatório’”), devendo o Resgate Resgate Antecipado Obrigatório’”), devendo o Resgate 
Antecipado Obrigatório ser realizado no prazo a ser previsto nas Cártulas (“Data do Resgate AntecipadoAntecipado Obrigatório ser realizado no prazo a ser previsto nas Cártulas (“Data do Resgate AntecipadoAntecipado Obrigatório ser realizado no prazo a ser previsto nas Cártulas (“Data do Resgate AntecipadoAntecipado Obrigatório ser realizado no prazo a ser previsto nas Cártulas (“Data do Resgate Antecipado”’). ”’). ”’). ”’). 
Para fins da presente Emissão, entende-se como “Evento de Resgate Antecipado Obrigatório” qualquer Para fins da presente Emissão, entende-se como “Evento de Resgate Antecipado Obrigatório” qualquer Para fins da presente Emissão, entende-se como “Evento de Resgate Antecipado Obrigatório” qualquer Para fins da presente Emissão, entende-se como “Evento de Resgate Antecipado Obrigatório” qualquer 
um dos seguintes eventos: (i) a liquidação dos valores mobiliários ou da dívida objeto de instrumento a um dos seguintes eventos: (i) a liquidação dos valores mobiliários ou da dívida objeto de instrumento a um dos seguintes eventos: (i) a liquidação dos valores mobiliários ou da dívida objeto de instrumento a um dos seguintes eventos: (i) a liquidação dos valores mobiliários ou da dívida objeto de instrumento a 
ser definido no âmbito da reestruturação das dívidas da Companhia; (ii) a alienação do imóvel de ser definido no âmbito da reestruturação das dívidas da Companhia; (ii) a alienação do imóvel de ser definido no âmbito da reestruturação das dívidas da Companhia; (ii) a alienação do imóvel de ser definido no âmbito da reestruturação das dívidas da Companhia; (ii) a alienação do imóvel de 
propriedade da Companhia descrito e caracterizado na matrícula n° 133.865 do 8º Oficial de Registro de propriedade da Companhia descrito e caracterizado na matrícula n° 133.865 do 8º Oficial de Registro de propriedade da Companhia descrito e caracterizado na matrícula n° 133.865 do 8º Oficial de Registro de propriedade da Companhia descrito e caracterizado na matrícula n° 133.865 do 8º Oficial de Registro de 
Imóveis da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, caso, após o resgate total das debêntures da 8ª Imóveis da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, caso, após o resgate total das debêntures da 8ª Imóveis da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, caso, após o resgate total das debêntures da 8ª Imóveis da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, caso, após o resgate total das debêntures da 8ª 
(oitava) e da 10ª (décima) emissão da Companhia, o produto remanescente de referida alienação seja (oitava) e da 10ª (décima) emissão da Companhia, o produto remanescente de referida alienação seja (oitava) e da 10ª (décima) emissão da Companhia, o produto remanescente de referida alienação seja (oitava) e da 10ª (décima) emissão da Companhia, o produto remanescente de referida alienação seja 
suficiente para resgatar as Notas Comerciais; e (iii) a alienação das ações de emissão da DGB Logística suficiente para resgatar as Notas Comerciais; e (iii) a alienação das ações de emissão da DGB Logística suficiente para resgatar as Notas Comerciais; e (iii) a alienação das ações de emissão da DGB Logística suficiente para resgatar as Notas Comerciais; e (iii) a alienação das ações de emissão da DGB Logística 
Distribuição Geográfica do Brasil S.A. (“DGB”) e outros valores mobiliários conversíveis ou permutáveis Distribuição Geográfica do Brasil S.A. (“DGB”) e outros valores mobiliários conversíveis ou permutáveis Distribuição Geográfica do Brasil S.A. (“DGB”) e outros valores mobiliários conversíveis ou permutáveis Distribuição Geográfica do Brasil S.A. (“DGB”) e outros valores mobiliários conversíveis ou permutáveis 
em ações de emissão da DGB que sejam ou venham a ser de titularidade da DIPAR Participações Ltda. em ações de emissão da DGB que sejam ou venham a ser de titularidade da DIPAR Participações Ltda. em ações de emissão da DGB que sejam ou venham a ser de titularidade da DIPAR Participações Ltda. em ações de emissão da DGB que sejam ou venham a ser de titularidade da DIPAR Participações Ltda. 
e da Abrilpar, caso, após o resgate total das debêntures da 8ª (oitava) e da 10ª (décima) emissão da e da Abrilpar, caso, após o resgate total das debêntures da 8ª (oitava) e da 10ª (décima) emissão da e da Abrilpar, caso, após o resgate total das debêntures da 8ª (oitava) e da 10ª (décima) emissão da e da Abrilpar, caso, após o resgate total das debêntures da 8ª (oitava) e da 10ª (décima) emissão da 
Companhia, 85% (oitenta e cinco) por cento do produto remanescente de referida alienação seja Companhia, 85% (oitenta e cinco) por cento do produto remanescente de referida alienação seja Companhia, 85% (oitenta e cinco) por cento do produto remanescente de referida alienação seja Companhia, 85% (oitenta e cinco) por cento do produto remanescente de referida alienação seja 
suficiente para resgatar as Notas Comerciais. O Resgate Antecipado Obrigatório deverá ocorrer: (a) suficiente para resgatar as Notas Comerciais. O Resgate Antecipado Obrigatório deverá ocorrer: (a) suficiente para resgatar as Notas Comerciais. O Resgate Antecipado Obrigatório deverá ocorrer: (a) suficiente para resgatar as Notas Comerciais. O Resgate Antecipado Obrigatório deverá ocorrer: (a) 
mediante o envio de comunicação individual a cada um dos Titulares das Notas Comerciais, com cópia mediante o envio de comunicação individual a cada um dos Titulares das Notas Comerciais, com cópia mediante o envio de comunicação individual a cada um dos Titulares das Notas Comerciais, com cópia mediante o envio de comunicação individual a cada um dos Titulares das Notas Comerciais, com cópia 
para a B3, ou, alternativamente; (b) por meio da publicação de comunicação dirigida aos titulares das para a B3, ou, alternativamente; (b) por meio da publicação de comunicação dirigida aos titulares das para a B3, ou, alternativamente; (b) por meio da publicação de comunicação dirigida aos titulares das para a B3, ou, alternativamente; (b) por meio da publicação de comunicação dirigida aos titulares das 
Notas Comerciais, em conjunto, acrescida do envio, na mesma data, de comunicado por escrito para a Notas Comerciais, em conjunto, acrescida do envio, na mesma data, de comunicado por escrito para a Notas Comerciais, em conjunto, acrescida do envio, na mesma data, de comunicado por escrito para a Notas Comerciais, em conjunto, acrescida do envio, na mesma data, de comunicado por escrito para a 
B3, contendo as informações previstas abaixo (em qualquer caso, “Comunicação de Resgate B3, contendo as informações previstas abaixo (em qualquer caso, “Comunicação de Resgate B3, contendo as informações previstas abaixo (em qualquer caso, “Comunicação de Resgate B3, contendo as informações previstas abaixo (em qualquer caso, “Comunicação de Resgate 
Antecipado”’), em ambos os casos, com antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis da data prevista para Antecipado”’), em ambos os casos, com antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis da data prevista para Antecipado”’), em ambos os casos, com antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis da data prevista para Antecipado”’), em ambos os casos, com antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis da data prevista para 
realização do efetivo Resgate Antecipado. Na Comunicação de Resgate Antecipado deverá constar: (a) realização do efetivo Resgate Antecipado. Na Comunicação de Resgate Antecipado deverá constar: (a) realização do efetivo Resgate Antecipado. Na Comunicação de Resgate Antecipado deverá constar: (a) realização do efetivo Resgate Antecipado. Na Comunicação de Resgate Antecipado deverá constar: (a) 
menção à ocorrência do Evento de Resgate Antecipado Obrigatório; (b) a Data do Resgate Antecipado; menção à ocorrência do Evento de Resgate Antecipado Obrigatório; (b) a Data do Resgate Antecipado; menção à ocorrência do Evento de Resgate Antecipado Obrigatório; (b) a Data do Resgate Antecipado; menção à ocorrência do Evento de Resgate Antecipado Obrigatório; (b) a Data do Resgate Antecipado; 
(c) menção ao Valor do Resgate Antecipado; e (d) qualquer outra informação relevante aos Titulares das (c) menção ao Valor do Resgate Antecipado; e (d) qualquer outra informação relevante aos Titulares das (c) menção ao Valor do Resgate Antecipado; e (d) qualquer outra informação relevante aos Titulares das (c) menção ao Valor do Resgate Antecipado; e (d) qualquer outra informação relevante aos Titulares das 
Notas Comerciais. A Data do Resgate Antecipado deverá corresponder, necessariamente, a um Dia Útil. Notas Comerciais. A Data do Resgate Antecipado deverá corresponder, necessariamente, a um Dia Útil. Notas Comerciais. A Data do Resgate Antecipado deverá corresponder, necessariamente, a um Dia Útil. Notas Comerciais. A Data do Resgate Antecipado deverá corresponder, necessariamente, a um Dia Útil. 
Por ocasião do Resgate Antecipado Obrigatório, os titulares das Notas Comerciais farão jus ao Por ocasião do Resgate Antecipado Obrigatório, os titulares das Notas Comerciais farão jus ao Por ocasião do Resgate Antecipado Obrigatório, os titulares das Notas Comerciais farão jus ao Por ocasião do Resgate Antecipado Obrigatório, os titulares das Notas Comerciais farão jus ao 
recebimento do respectivo Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculada recebimento do respectivo Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculada recebimento do respectivo Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculada recebimento do respectivo Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporispro rata temporispro rata temporispro rata temporis    
desde a Data de Emissão, e dos Encargos Moratórios devidos e não pagos até a Data do Resgate desde a Data de Emissão, e dos Encargos Moratórios devidos e não pagos até a Data do Resgate desde a Data de Emissão, e dos Encargos Moratórios devidos e não pagos até a Data do Resgate desde a Data de Emissão, e dos Encargos Moratórios devidos e não pagos até a Data do Resgate 
Antecipado, acrescido de eventuais prêmios devidos (“Antecipado, acrescido de eventuais prêmios devidos (“Antecipado, acrescido de eventuais prêmios devidos (“Antecipado, acrescido de eventuais prêmios devidos (“Valor do Resgate AntecipadoValor do Resgate AntecipadoValor do Resgate AntecipadoValor do Resgate Antecipado”). O Resgate ”). O Resgate ”). O Resgate ”). O Resgate 
Antecipado Obrigatório das Notas Comerciais depositadas eletronicamente na B3 seguirá os Antecipado Obrigatório das Notas Comerciais depositadas eletronicamente na B3 seguirá os Antecipado Obrigatório das Notas Comerciais depositadas eletronicamente na B3 seguirá os Antecipado Obrigatório das Notas Comerciais depositadas eletronicamente na B3 seguirá os 
procedimentos adotados pela B3. No caso das Notas Comerciais que não estejam depositadas procedimentos adotados pela B3. No caso das Notas Comerciais que não estejam depositadas procedimentos adotados pela B3. No caso das Notas Comerciais que não estejam depositadas procedimentos adotados pela B3. No caso das Notas Comerciais que não estejam depositadas 
eletronicamente na B3, a liquidação do Resgate Antecipado Obrigatório se dará mediante depósito a ser eletronicamente na B3, a liquidação do Resgate Antecipado Obrigatório se dará mediante depósito a ser eletronicamente na B3, a liquidação do Resgate Antecipado Obrigatório se dará mediante depósito a ser eletronicamente na B3, a liquidação do Resgate Antecipado Obrigatório se dará mediante depósito a ser 
realizado pelo Banco Mandatário das Notas Comerciais nas contas correntes indicadas pelos titulares realizado pelo Banco Mandatário das Notas Comerciais nas contas correntes indicadas pelos titulares realizado pelo Banco Mandatário das Notas Comerciais nas contas correntes indicadas pelos titulares realizado pelo Banco Mandatário das Notas Comerciais nas contas correntes indicadas pelos titulares 
das Notas Comerciais, concomitante a devolução das Notas Comerciais pelos titulares das Notas das Notas Comerciais, concomitante a devolução das Notas Comerciais pelos titulares das Notas das Notas Comerciais, concomitante a devolução das Notas Comerciais pelos titulares das Notas das Notas Comerciais, concomitante a devolução das Notas Comerciais pelos titulares das Notas 
Comerciais. O resgate antecipado da Nota Comercial implica a extinção do título, sendo vedada sua Comerciais. O resgate antecipado da Nota Comercial implica a extinção do título, sendo vedada sua Comerciais. O resgate antecipado da Nota Comercial implica a extinção do título, sendo vedada sua Comerciais. O resgate antecipado da Nota Comercial implica a extinção do título, sendo vedada sua 
manutenção em tesouraria. Não será admitido o resgate antecipado parcial das Notas Comerciais;  manutenção em tesouraria. Não será admitido o resgate antecipado parcial das Notas Comerciais;  manutenção em tesouraria. Não será admitido o resgate antecipado parcial das Notas Comerciais;  manutenção em tesouraria. Não será admitido o resgate antecipado parcial das Notas Comerciais;  
(xxii) Vencimento Antecipado: (xxii) Vencimento Antecipado: (xxii) Vencimento Antecipado: (xxii) Vencimento Antecipado: os titulares das Notas Comerciais poderão declarar antecipadamente os titulares das Notas Comerciais poderão declarar antecipadamente os titulares das Notas Comerciais poderão declarar antecipadamente os titulares das Notas Comerciais poderão declarar antecipadamente 
vencidas todas as obrigações relativas às Notas Comerciais e exigir o imediato pagamento, pela Emissora vencidas todas as obrigações relativas às Notas Comerciais e exigir o imediato pagamento, pela Emissora vencidas todas as obrigações relativas às Notas Comerciais e exigir o imediato pagamento, pela Emissora vencidas todas as obrigações relativas às Notas Comerciais e exigir o imediato pagamento, pela Emissora 
e/ou pelos Avalistas, do respectivo Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração calculada e/ou pelos Avalistas, do respectivo Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração calculada e/ou pelos Avalistas, do respectivo Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração calculada e/ou pelos Avalistas, do respectivo Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração calculada pro rata pro rata pro rata pro rata 
temporistemporistemporistemporis desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo, quando for o caso, dos  desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo, quando for o caso, dos  desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo, quando for o caso, dos  desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo, quando for o caso, dos 
Encargos Moratórios, na ocorrência dos eventos a serem detalhadamente descritos nas Cártulas;  Encargos Moratórios, na ocorrência dos eventos a serem detalhadamente descritos nas Cártulas;  Encargos Moratórios, na ocorrência dos eventos a serem detalhadamente descritos nas Cártulas;  Encargos Moratórios, na ocorrência dos eventos a serem detalhadamente descritos nas Cártulas;  
(xxiii) Prorrogação dos Prazos: (xxiii) Prorrogação dos Prazos: (xxiii) Prorrogação dos Prazos: (xxiii) Prorrogação dos Prazos: considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de 
qualquer obrigação prevista nas Notas Comerciais até o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente, se o seu qualquer obrigação prevista nas Notas Comerciais até o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente, se o seu qualquer obrigação prevista nas Notas Comerciais até o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente, se o seu qualquer obrigação prevista nas Notas Comerciais até o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente, se o seu 
vencimento coincidir com dia que não seja Dia Útil, não sendo devido qualquer acréscimo aos valores a vencimento coincidir com dia que não seja Dia Útil, não sendo devido qualquer acréscimo aos valores a vencimento coincidir com dia que não seja Dia Útil, não sendo devido qualquer acréscimo aos valores a vencimento coincidir com dia que não seja Dia Útil, não sendo devido qualquer acréscimo aos valores a 
serem serem serem serem pagos. Para os fins das Notas Comerciais, “pagos. Para os fins das Notas Comerciais, “pagos. Para os fins das Notas Comerciais, “pagos. Para os fins das Notas Comerciais, “Dia Útil” significará (i) com relação a qualquer obrigação Dia Útil” significará (i) com relação a qualquer obrigação Dia Útil” significará (i) com relação a qualquer obrigação Dia Útil” significará (i) com relação a qualquer obrigação 
pecuniária realizada por meio da B3, qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado declarado pecuniária realizada por meio da B3, qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado declarado pecuniária realizada por meio da B3, qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado declarado pecuniária realizada por meio da B3, qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado declarado 
nacional; (ii) com relação a qualquer obrigação pecuniária que não seja realizada por meio da B3, qualquer nacional; (ii) com relação a qualquer obrigação pecuniária que não seja realizada por meio da B3, qualquer nacional; (ii) com relação a qualquer obrigação pecuniária que não seja realizada por meio da B3, qualquer nacional; (ii) com relação a qualquer obrigação pecuniária que não seja realizada por meio da B3, qualquer 
dia no qual haja expediente nos bancos comerciais na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e que dia no qual haja expediente nos bancos comerciais na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e que dia no qual haja expediente nos bancos comerciais na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e que dia no qual haja expediente nos bancos comerciais na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e que 
não seja sábado ou domingo; e (iii) com relação a qualquer obrigação não pecuniária prevista nas Notas não seja sábado ou domingo; e (iii) com relação a qualquer obrigação não pecuniária prevista nas Notas não seja sábado ou domingo; e (iii) com relação a qualquer obrigação não pecuniária prevista nas Notas não seja sábado ou domingo; e (iii) com relação a qualquer obrigação não pecuniária prevista nas Notas 
Comerciais, qualquer dia no qual haja expediente nos bancos comerciais na Cidade de São Paulo, Estado Comerciais, qualquer dia no qual haja expediente nos bancos comerciais na Cidade de São Paulo, Estado Comerciais, qualquer dia no qual haja expediente nos bancos comerciais na Cidade de São Paulo, Estado Comerciais, qualquer dia no qual haja expediente nos bancos comerciais na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, e na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, e que não seja sábado ou domingo;  de São Paulo, e na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, e que não seja sábado ou domingo;  de São Paulo, e na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, e que não seja sábado ou domingo;  de São Paulo, e na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, e que não seja sábado ou domingo;  
(xxiv) Agente de Notas:(xxiv) Agente de Notas:(xxiv) Agente de Notas:(xxiv) Agente de Notas: No âmbito da Emissão, não será contratado agente de notas para representar  No âmbito da Emissão, não será contratado agente de notas para representar  No âmbito da Emissão, não será contratado agente de notas para representar  No âmbito da Emissão, não será contratado agente de notas para representar 
os titulares das Notas Comerciais; os titulares das Notas Comerciais; os titulares das Notas Comerciais; os titulares das Notas Comerciais; (xxv) Demais características e aprovação da Cártula: (xxv) Demais características e aprovação da Cártula: (xxv) Demais características e aprovação da Cártula: (xxv) Demais características e aprovação da Cártula: as demais as demais as demais as demais 
características e condições da Emissão de Notas Comerciais serão estabelecidas nas Cártulas.  características e condições da Emissão de Notas Comerciais serão estabelecidas nas Cártulas.  características e condições da Emissão de Notas Comerciais serão estabelecidas nas Cártulas.  características e condições da Emissão de Notas Comerciais serão estabelecidas nas Cártulas.  
2) 2) 2) 2) autorizar a Diretoria da Companhia, ou seus procuradores, conforme o caso, a praticarem todo e autorizar a Diretoria da Companhia, ou seus procuradores, conforme o caso, a praticarem todo e autorizar a Diretoria da Companhia, ou seus procuradores, conforme o caso, a praticarem todo e autorizar a Diretoria da Companhia, ou seus procuradores, conforme o caso, a praticarem todo e 
qualquer ato e a celebrarem quaisquer contratos e instrumentos necessários à realização da Emissão e qualquer ato e a celebrarem quaisquer contratos e instrumentos necessários à realização da Emissão e qualquer ato e a celebrarem quaisquer contratos e instrumentos necessários à realização da Emissão e qualquer ato e a celebrarem quaisquer contratos e instrumentos necessários à realização da Emissão e 
da Oferta e eventuais aditamentos, incluindo, mas não se limitando, aos seguintes atos: da Oferta e eventuais aditamentos, incluindo, mas não se limitando, aos seguintes atos: da Oferta e eventuais aditamentos, incluindo, mas não se limitando, aos seguintes atos: da Oferta e eventuais aditamentos, incluindo, mas não se limitando, aos seguintes atos: (a)(a)(a)(a) discutir,  discutir,  discutir,  discutir, 
negociar e definir os termos e condições das Cártulas e do Contrato de Distribuição; negociar e definir os termos e condições das Cártulas e do Contrato de Distribuição; negociar e definir os termos e condições das Cártulas e do Contrato de Distribuição; negociar e definir os termos e condições das Cártulas e do Contrato de Distribuição; (b)(b)(b)(b) contratar os  contratar os  contratar os  contratar os 
prestadores de serviço e instituições financeiras responsáveis pela custódia e pagamento das Notas prestadores de serviço e instituições financeiras responsáveis pela custódia e pagamento das Notas prestadores de serviço e instituições financeiras responsáveis pela custódia e pagamento das Notas prestadores de serviço e instituições financeiras responsáveis pela custódia e pagamento das Notas 
Comerciais e pela coordenação e intermediação da Oferta, incluindo o banco mandatário das Notas Comerciais e pela coordenação e intermediação da Oferta, incluindo o banco mandatário das Notas Comerciais e pela coordenação e intermediação da Oferta, incluindo o banco mandatário das Notas Comerciais e pela coordenação e intermediação da Oferta, incluindo o banco mandatário das Notas 
Comerciais, o custodiante das Notas Comerciais e os Coordenadores; Comerciais, o custodiante das Notas Comerciais e os Coordenadores; Comerciais, o custodiante das Notas Comerciais e os Coordenadores; Comerciais, o custodiante das Notas Comerciais e os Coordenadores; (c)(c)(c)(c) contratar quaisquer outros  contratar quaisquer outros  contratar quaisquer outros  contratar quaisquer outros 
prestadores de serviços relacionados à Emissão, à Oferta ou às Notas Comerciais, incluindo, sem prestadores de serviços relacionados à Emissão, à Oferta ou às Notas Comerciais, incluindo, sem prestadores de serviços relacionados à Emissão, à Oferta ou às Notas Comerciais, incluindo, sem prestadores de serviços relacionados à Emissão, à Oferta ou às Notas Comerciais, incluindo, sem 
limitação, o assessor legal; e limitação, o assessor legal; e limitação, o assessor legal; e limitação, o assessor legal; e (d)(d)(d)(d) negociar, celebrar e assinar todos os documentos relativos à emissão  negociar, celebrar e assinar todos os documentos relativos à emissão  negociar, celebrar e assinar todos os documentos relativos à emissão  negociar, celebrar e assinar todos os documentos relativos à emissão 
das Notas Comerciais e à Oferta, incluindo, mas não se limitando, as Cártulas, o Contrato de Distribuição das Notas Comerciais e à Oferta, incluindo, mas não se limitando, as Cártulas, o Contrato de Distribuição das Notas Comerciais e à Oferta, incluindo, mas não se limitando, as Cártulas, o Contrato de Distribuição das Notas Comerciais e à Oferta, incluindo, mas não se limitando, as Cártulas, o Contrato de Distribuição 
e eventuais aditamentos a tais documentos que sejam celebrados de tempos em tempos, bem como e eventuais aditamentos a tais documentos que sejam celebrados de tempos em tempos, bem como e eventuais aditamentos a tais documentos que sejam celebrados de tempos em tempos, bem como e eventuais aditamentos a tais documentos que sejam celebrados de tempos em tempos, bem como 
praticar todos os demais atos necessários à formalização, efetivação e administração das deliberações praticar todos os demais atos necessários à formalização, efetivação e administração das deliberações praticar todos os demais atos necessários à formalização, efetivação e administração das deliberações praticar todos os demais atos necessários à formalização, efetivação e administração das deliberações 
desta reunião. desta reunião. desta reunião. desta reunião. 3) 3) 3) 3) ratificar todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima. ratificar todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima. ratificar todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima. ratificar todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima. Encerramento Encerramento Encerramento Encerramento 
e Lavratura da Ata:e Lavratura da Ata:e Lavratura da Ata:e Lavratura da Ata: nada mais havendo a ser tratado, a assembleia geral foi interrompida pelo tempo  nada mais havendo a ser tratado, a assembleia geral foi interrompida pelo tempo  nada mais havendo a ser tratado, a assembleia geral foi interrompida pelo tempo  nada mais havendo a ser tratado, a assembleia geral foi interrompida pelo tempo 
necessário à lavratura dessa ata, que, lida e achada em ordem, foi aprovada e assinada por todos os necessário à lavratura dessa ata, que, lida e achada em ordem, foi aprovada e assinada por todos os necessário à lavratura dessa ata, que, lida e achada em ordem, foi aprovada e assinada por todos os necessário à lavratura dessa ata, que, lida e achada em ordem, foi aprovada e assinada por todos os 
presentes. Local e data: São Paulo, 21 de novembro de 2017. Mesa: Marcelo Vaz Bonini, Presidente; e presentes. Local e data: São Paulo, 21 de novembro de 2017. Mesa: Marcelo Vaz Bonini, Presidente; e presentes. Local e data: São Paulo, 21 de novembro de 2017. Mesa: Marcelo Vaz Bonini, Presidente; e presentes. Local e data: São Paulo, 21 de novembro de 2017. Mesa: Marcelo Vaz Bonini, Presidente; e 
Arnaldo Figueiredo Tibyriçá, Secretário. Acionista Presente: Abril Mídia S.A. (p. Marcelo Vaz Bonini e Arnaldo Figueiredo Tibyriçá, Secretário. Acionista Presente: Abril Mídia S.A. (p. Marcelo Vaz Bonini e Arnaldo Figueiredo Tibyriçá, Secretário. Acionista Presente: Abril Mídia S.A. (p. Marcelo Vaz Bonini e Arnaldo Figueiredo Tibyriçá, Secretário. Acionista Presente: Abril Mídia S.A. (p. Marcelo Vaz Bonini e 
Arnaldo Figueiredo Tibyriçá). Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio. Arnaldo Figueiredo Tibyriçá). Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio. Arnaldo Figueiredo Tibyriçá). Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio. Arnaldo Figueiredo Tibyriçá). Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio. 
Marcelo Vaz Bonini - Presidente; Arnaldo Figueiredo Tibyriçá - Secretário. Marcelo Vaz Bonini - Presidente; Arnaldo Figueiredo Tibyriçá - Secretário. Marcelo Vaz Bonini - Presidente; Arnaldo Figueiredo Tibyriçá - Secretário. Marcelo Vaz Bonini - Presidente; Arnaldo Figueiredo Tibyriçá - Secretário. JUCESPJUCESPJUCESPJUCESP nº 535.730/17-2 em  nº 535.730/17-2 em  nº 535.730/17-2 em  nº 535.730/17-2 em 
28/11/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.28/11/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.28/11/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.28/11/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

INTS KALNINS/REUTERS - 24/3/2015

Impasse. Azevêdo tem tentado romper resistência dos EUA

Alerta foi feito pelo 
diretor-geral da OMC às 
vésperas da reunião 
ministerial da organização 
em Buenos Aires

Roberto Azevêdo, diretor-geral da Organização Mundial do Comércio

Εδιτορα Σχιπιονε Σ.Α. − Εδιτορα Σχιπιονε Σ.Α. − Εδιτορα Σχιπιονε Σ.Α. − Εδιτορα Σχιπιονε Σ.Α. − CΝPϑ/ΜΦ nº 44.127.355/0001−11 − ΝΙΡΕ 35.300.314.085 − ΧΝΠϑ/ΜΦ ν≡ 44.127.355/0001−11 − ΝΙΡΕ 35.300.314.085 − ΧΝΠϑ/ΜΦ ν≡ 44.127.355/0001−11 − ΝΙΡΕ 35.300.314.085 − ΧΝΠϑ/ΜΦ ν≡ 44.127.355/0001−11 − ΝΙΡΕ 35.300.314.085 − Ατα δα Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτραορδιν〈ρια ρεαλιζα−Ατα δα Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτραορδιν〈ρια ρεαλιζα−Ατα δα Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτραορδιν〈ρια ρεαλιζα−Ατα δα Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτραορδιν〈ρια ρεαλιζα−
δα εm 28/09/2017. 1. Dατα, Ηορα ε Λοχαλδα εm 28/09/2017. 1. Dατα, Ηορα ε Λοχαλδα εm 28/09/2017. 1. Dατα, Ηορα ε Λοχαλδα εm 28/09/2017. 1. Dατα, Ηορα ε Λοχαλ: Ρεαλιζαδα εm 28/09/2017, ◊σ 10η30, να σεδε δα: Ρεαλιζαδα εm 28/09/2017, ◊σ 10η30, να σεδε δα: Ρεαλιζαδα εm 28/09/2017, ◊σ 10η30, να σεδε δα: Ρεαλιζαδα εm 28/09/2017, ◊σ 10η30, να σεδε δα    Εδιτορα Σχιπιονε Σ.Α. (�Χοmπανηια�), Εδιτορα Σχιπιονε Σ.Α. (�Χοmπανηια�), Εδιτορα Σχιπιονε Σ.Α. (�Χοmπανηια�), Εδιτορα Σχιπιονε Σ.Α. (�Χοmπανηια�), 
λοχαλιζαδα να Χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο δε Σο Παυλο, να Αϖενιδα δασ Να⌡εσ Υνιδασ, 7221, 1≡ ανδαρ, σετορ D, Πινηειροσ, ΧΕΠ λοχαλιζαδα να Χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο δε Σο Παυλο, να Αϖενιδα δασ Να⌡εσ Υνιδασ, 7221, 1≡ ανδαρ, σετορ D, Πινηειροσ, ΧΕΠ λοχαλιζαδα να Χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο δε Σο Παυλο, να Αϖενιδα δασ Να⌡εσ Υνιδασ, 7221, 1≡ ανδαρ, σετορ D, Πινηειροσ, ΧΕΠ λοχαλιζαδα να Χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο δε Σο Παυλο, να Αϖενιδα δασ Να⌡εσ Υνιδασ, 7221, 1≡ ανδαρ, σετορ D, Πινηειροσ, ΧΕΠ 
05425−902. 05425−902. 05425−902. 05425−902. 2.2.2.2.    Χονϖοχαο ε ΠρεσεναΧονϖοχαο ε ΠρεσεναΧονϖοχαο ε ΠρεσεναΧονϖοχαο ε Πρεσενα: Dισπενσαδα α χονϖοχαο, νοσ τερmοσ δο αρτιγο 124, ♣ 4≡ δα Λει ν≡ 6.404/76 (�Λει δασ : Dισπενσαδα α χονϖοχαο, νοσ τερmοσ δο αρτιγο 124, ♣ 4≡ δα Λει ν≡ 6.404/76 (�Λει δασ : Dισπενσαδα α χονϖοχαο, νοσ τερmοσ δο αρτιγο 124, ♣ 4≡ δα Λει ν≡ 6.404/76 (�Λει δασ : Dισπενσαδα α χονϖοχαο, νοσ τερmοσ δο αρτιγο 124, ♣ 4≡ δα Λει ν≡ 6.404/76 (�Λει δασ 
Σ.Α.�), εm δεχορρνχια δα πρεσενα δε αχιονιστα ρεπρεσεντανδο α τοταλιδαδε δο χαπιταλ σοχιαλ δα Χοmπανηια, Σοmοσ Εδυχαο Σ.Α., Σ.Α.�), εm δεχορρνχια δα πρεσενα δε αχιονιστα ρεπρεσεντανδο α τοταλιδαδε δο χαπιταλ σοχιαλ δα Χοmπανηια, Σοmοσ Εδυχαο Σ.Α., Σ.Α.�), εm δεχορρνχια δα πρεσενα δε αχιονιστα ρεπρεσεντανδο α τοταλιδαδε δο χαπιταλ σοχιαλ δα Χοmπανηια, Σοmοσ Εδυχαο Σ.Α., Σ.Α.�), εm δεχορρνχια δα πρεσενα δε αχιονιστα ρεπρεσεντανδο α τοταλιδαδε δο χαπιταλ σοχιαλ δα Χοmπανηια, Σοmοσ Εδυχαο Σ.Α., 
χονφορmε ατεσταm ασ ασσινατυρασ χονσταντεσ νο Λιϖρο δε Ρεγιστρο δε Πρεσενα δε Αχιονιστασ δα Χοmπανηια. χονφορmε ατεσταm ασ ασσινατυρασ χονσταντεσ νο Λιϖρο δε Ρεγιστρο δε Πρεσενα δε Αχιονιστασ δα Χοmπανηια. χονφορmε ατεσταm ασ ασσινατυρασ χονσταντεσ νο Λιϖρο δε Ρεγιστρο δε Πρεσενα δε Αχιονιστασ δα Χοmπανηια. χονφορmε ατεσταm ασ ασσινατυρασ χονσταντεσ νο Λιϖρο δε Ρεγιστρο δε Πρεσενα δε Αχιονιστασ δα Χοmπανηια. 3.3.3.3.    ΜεσαΜεσαΜεσαΜεσα: Πρεσιδεντε: : Πρεσιδεντε: : Πρεσιδεντε: : Πρεσιδεντε: 
Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ; Σεχρετ〈ρια: Σαρα Γυιmαρεσ Σαmπαιο Ταϖαρεσ. Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ; Σεχρετ〈ρια: Σαρα Γυιmαρεσ Σαmπαιο Ταϖαρεσ. Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ; Σεχρετ〈ρια: Σαρα Γυιmαρεσ Σαmπαιο Ταϖαρεσ. Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ; Σεχρετ〈ρια: Σαρα Γυιmαρεσ Σαmπαιο Ταϖαρεσ. 4.4.4.4.    Ορδεm δο DιαΟρδεm δο DιαΟρδεm δο DιαΟρδεm δο Dια: Dελιβεραρ σοβρε : Dελιβεραρ σοβρε : Dελιβεραρ σοβρε : Dελιβεραρ σοβρε (ι)(ι)(ι)(ι) ο αυmεντο δο χαπιταλ  ο αυmεντο δο χαπιταλ  ο αυmεντο δο χαπιταλ  ο αυmεντο δο χαπιταλ 
σοχιαλ δα Χοmπανηια, νο ϖαλορ δε Ρ∃ 60.000.000,00; σοχιαλ δα Χοmπανηια, νο ϖαλορ δε Ρ∃ 60.000.000,00; σοχιαλ δα Χοmπανηια, νο ϖαλορ δε Ρ∃ 60.000.000,00; σοχιαλ δα Χοmπανηια, νο ϖαλορ δε Ρ∃ 60.000.000,00; (ιι)(ιι)(ιι)(ιι) α χονσεθυεντε αλτεραο δο  α χονσεθυεντε αλτεραο δο  α χονσεθυεντε αλτεραο δο  α χονσεθυεντε αλτεραο δο χαπυτχαπυτχαπυτχαπυτ δο αρτιγο 5≡ δο Εστατυτο Σοχιαλ; ε  δο αρτιγο 5≡ δο Εστατυτο Σοχιαλ; ε  δο αρτιγο 5≡ δο Εστατυτο Σοχιαλ; ε  δο αρτιγο 5≡ δο Εστατυτο Σοχιαλ; ε 
(ιιι)(ιιι)(ιιι)(ιιι) α χονσολιδαο δο Εστατυτο Σοχιαλ δα Χοmπανηια.  α χονσολιδαο δο Εστατυτο Σοχιαλ δα Χοmπανηια.  α χονσολιδαο δο Εστατυτο Σοχιαλ δα Χοmπανηια.  α χονσολιδαο δο Εστατυτο Σοχιαλ δα Χοmπανηια. 5.5.5.5.    Dελιβερα⌡εσDελιβερα⌡εσDελιβερα⌡εσDελιβερα⌡εσ: Α αχιονιστα δετεντορα δα τοταλιδαδε δο χαπιταλ σοχιαλ δα : Α αχιονιστα δετεντορα δα τοταλιδαδε δο χαπιταλ σοχιαλ δα : Α αχιονιστα δετεντορα δα τοταλιδαδε δο χαπιταλ σοχιαλ δα : Α αχιονιστα δετεντορα δα τοταλιδαδε δο χαπιταλ σοχιαλ δα 
Χοmπανηια δεχιδιυ, σεm ρεσσαλϖασ: (ι) Πρελιmιναρmεντε, αυτοριζαρ α λαϖρατυρα δα ατα εm φορmα δε συm〈ριο ε α συα πυβλιχαο Χοmπανηια δεχιδιυ, σεm ρεσσαλϖασ: (ι) Πρελιmιναρmεντε, αυτοριζαρ α λαϖρατυρα δα ατα εm φορmα δε συm〈ριο ε α συα πυβλιχαο Χοmπανηια δεχιδιυ, σεm ρεσσαλϖασ: (ι) Πρελιmιναρmεντε, αυτοριζαρ α λαϖρατυρα δα ατα εm φορmα δε συm〈ριο ε α συα πυβλιχαο Χοmπανηια δεχιδιυ, σεm ρεσσαλϖασ: (ι) Πρελιmιναρmεντε, αυτοριζαρ α λαϖρατυρα δα ατα εm φορmα δε συm〈ριο ε α συα πυβλιχαο 
χοm α οmισσο δασ ασσινατυρασ δοσ αχιονιστασ, χονφορmε φαχυλτα ο αρτιγο 130, ♣♣ 1≡ ε 2≡, δα Λει δασ Σ.Α. (ιι) Φαζερ χονσταρ θυε ο χοm α οmισσο δασ ασσινατυρασ δοσ αχιονιστασ, χονφορmε φαχυλτα ο αρτιγο 130, ♣♣ 1≡ ε 2≡, δα Λει δασ Σ.Α. (ιι) Φαζερ χονσταρ θυε ο χοm α οmισσο δασ ασσινατυρασ δοσ αχιονιστασ, χονφορmε φαχυλτα ο αρτιγο 130, ♣♣ 1≡ ε 2≡, δα Λει δασ Σ.Α. (ιι) Φαζερ χονσταρ θυε ο χοm α οmισσο δασ ασσινατυρασ δοσ αχιονιστασ, χονφορmε φαχυλτα ο αρτιγο 130, ♣♣ 1≡ ε 2≡, δα Λει δασ Σ.Α. (ιι) Φαζερ χονσταρ θυε ο 
χαπιταλ σοχιαλ συβσχριτο, νο ϖαλορ δε Ρ∃ 45.925.543,00, ενχοντρα−σε τοταλmεντε ιντεγραλιζαδο. (ιιι) Απροϖαρ ο αυmεντο δο χαπιταλ χαπιταλ σοχιαλ συβσχριτο, νο ϖαλορ δε Ρ∃ 45.925.543,00, ενχοντρα−σε τοταλmεντε ιντεγραλιζαδο. (ιιι) Απροϖαρ ο αυmεντο δο χαπιταλ χαπιταλ σοχιαλ συβσχριτο, νο ϖαλορ δε Ρ∃ 45.925.543,00, ενχοντρα−σε τοταλmεντε ιντεγραλιζαδο. (ιιι) Απροϖαρ ο αυmεντο δο χαπιταλ χαπιταλ σοχιαλ συβσχριτο, νο ϖαλορ δε Ρ∃ 45.925.543,00, ενχοντρα−σε τοταλmεντε ιντεγραλιζαδο. (ιιι) Απροϖαρ ο αυmεντο δο χαπιταλ 
σοχιαλ δα Χοmπανηια δε Ρ∃ 45.925.543,00 παρα Ρ∃ 105.925.543,00, σενδο εστε αυmεντο δε Ρ∃ 60.000.000,00, χοm α χονσεθυεντε σοχιαλ δα Χοmπανηια δε Ρ∃ 45.925.543,00 παρα Ρ∃ 105.925.543,00, σενδο εστε αυmεντο δε Ρ∃ 60.000.000,00, χοm α χονσεθυεντε σοχιαλ δα Χοmπανηια δε Ρ∃ 45.925.543,00 παρα Ρ∃ 105.925.543,00, σενδο εστε αυmεντο δε Ρ∃ 60.000.000,00, χοm α χονσεθυεντε σοχιαλ δα Χοmπανηια δε Ρ∃ 45.925.543,00 παρα Ρ∃ 105.925.543,00, σενδο εστε αυmεντο δε Ρ∃ 60.000.000,00, χοm α χονσεθυεντε 
εmισσο δε 6.000.000.000 δε νοϖασ α⌡εσ ορδιν〈ριασ νοmινατιϖασ, σεm ϖαλορ νοmιναλ, πελο πρεο δε εmισσο δε Ρ∃ 0,01 πορ αο, εmισσο δε 6.000.000.000 δε νοϖασ α⌡εσ ορδιν〈ριασ νοmινατιϖασ, σεm ϖαλορ νοmιναλ, πελο πρεο δε εmισσο δε Ρ∃ 0,01 πορ αο, εmισσο δε 6.000.000.000 δε νοϖασ α⌡εσ ορδιν〈ριασ νοmινατιϖασ, σεm ϖαλορ νοmιναλ, πελο πρεο δε εmισσο δε Ρ∃ 0,01 πορ αο, εmισσο δε 6.000.000.000 δε νοϖασ α⌡εσ ορδιν〈ριασ νοmινατιϖασ, σεm ϖαλορ νοmιναλ, πελο πρεο δε εmισσο δε Ρ∃ 0,01 πορ αο, 
φιξαδο δε αχορδο χοm ο ♣ 1≡ δο αρτιγο 170 δα Λει δασ Σ.Α., ασ θυαισ, χονφορmε Βολετιm δε Συβσχριο θυε χονστιτυι φιξαδο δε αχορδο χοm ο ♣ 1≡ δο αρτιγο 170 δα Λει δασ Σ.Α., ασ θυαισ, χονφορmε Βολετιm δε Συβσχριο θυε χονστιτυι φιξαδο δε αχορδο χοm ο ♣ 1≡ δο αρτιγο 170 δα Λει δασ Σ.Α., ασ θυαισ, χονφορmε Βολετιm δε Συβσχριο θυε χονστιτυι φιξαδο δε αχορδο χοm ο ♣ 1≡ δο αρτιγο 170 δα Λει δασ Σ.Α., ασ θυαισ, χονφορmε Βολετιm δε Συβσχριο θυε χονστιτυι Ανεξο ΙΑνεξο ΙΑνεξο ΙΑνεξο Ι α εστα  α εστα  α εστα  α εστα 
ατα, σο τοταλmεντε συβσχριτασ ε ιντεγραλιζαδασ νεστα δατα εm mοεδα χορρεντε ναχιοναλ πελα αχιονιστα Σοmοσ Εδυχαο Σ.Α. (ιϖ) ατα, σο τοταλmεντε συβσχριτασ ε ιντεγραλιζαδασ νεστα δατα εm mοεδα χορρεντε ναχιοναλ πελα αχιονιστα Σοmοσ Εδυχαο Σ.Α. (ιϖ) ατα, σο τοταλmεντε συβσχριτασ ε ιντεγραλιζαδασ νεστα δατα εm mοεδα χορρεντε ναχιοναλ πελα αχιονιστα Σοmοσ Εδυχαο Σ.Α. (ιϖ) ατα, σο τοταλmεντε συβσχριτασ ε ιντεγραλιζαδασ νεστα δατα εm mοεδα χορρεντε ναχιοναλ πελα αχιονιστα Σοmοσ Εδυχαο Σ.Α. (ιϖ) 
Εm δεχορρνχια δο δισποστο νο ιτεm αχιmα, α αχιονιστα ρεσολϖε αλτεραρ ο Εm δεχορρνχια δο δισποστο νο ιτεm αχιmα, α αχιονιστα ρεσολϖε αλτεραρ ο Εm δεχορρνχια δο δισποστο νο ιτεm αχιmα, α αχιονιστα ρεσολϖε αλτεραρ ο Εm δεχορρνχια δο δισποστο νο ιτεm αχιmα, α αχιονιστα ρεσολϖε αλτεραρ ο χαπυτχαπυτχαπυτχαπυτ δο αρτιγο 5≡ δο Εστατυτο Σοχιαλ δα Χοmπανηια, θυε  δο αρτιγο 5≡ δο Εστατυτο Σοχιαλ δα Χοmπανηια, θυε  δο αρτιγο 5≡ δο Εστατυτο Σοχιαλ δα Χοmπανηια, θυε  δο αρτιγο 5≡ δο Εστατυτο Σοχιαλ δα Χοmπανηια, θυε 
πασσα α ϖιγοραρ χοm α σεγυιντε νοϖα ρεδαο: πασσα α ϖιγοραρ χοm α σεγυιντε νοϖα ρεδαο: πασσα α ϖιγοραρ χοm α σεγυιντε νοϖα ρεδαο: πασσα α ϖιγοραρ χοm α σεγυιντε νοϖα ρεδαο: ����Αρτιγο 5≡. Αρτιγο 5≡. Αρτιγο 5≡. Αρτιγο 5≡. Ο χαπιταλ σοχιαλ τοταλmεντε συβσχριτο ε ιντεγραλιζαδο εm mοεδα Ο χαπιταλ σοχιαλ τοταλmεντε συβσχριτο ε ιντεγραλιζαδο εm mοεδα Ο χαπιταλ σοχιαλ τοταλmεντε συβσχριτο ε ιντεγραλιζαδο εm mοεδα Ο χαπιταλ σοχιαλ τοταλmεντε συβσχριτο ε ιντεγραλιζαδο εm mοεδα χορρεντε χορρεντε χορρεντε χορρεντε 
ναχιοναλναχιοναλναχιοναλναχιοναλ  δε Ρ∃ 105.925.543,00, διϖιδιδο εm 10.592.554.300 α⌡εσ ορδιν〈ριασ, τοδασ νοmινατιϖασ ε σεm ϖαλορ νοmιναλ.�   δε Ρ∃ 105.925.543,00, διϖιδιδο εm 10.592.554.300 α⌡εσ ορδιν〈ριασ, τοδασ νοmινατιϖασ ε σεm ϖαλορ νοmιναλ.�   δε Ρ∃ 105.925.543,00, διϖιδιδο εm 10.592.554.300 α⌡εσ ορδιν〈ριασ, τοδασ νοmινατιϖασ ε σεm ϖαλορ νοmιναλ.�   δε Ρ∃ 105.925.543,00, διϖιδιδο εm 10.592.554.300 α⌡εσ ορδιν〈ριασ, τοδασ νοmινατιϖασ ε σεm ϖαλορ νοmιναλ.� (ϖ) (ϖ) (ϖ) (ϖ) 
Απροϖαρ α χονσολιδαο δο Εστατυτο Σοχιαλ δα Χοmπανηια, ο θυαλ πασσα α ϖιγοραρ χοm α νοϖα ρεδαο, νοσ τερmοσ δο Απροϖαρ α χονσολιδαο δο Εστατυτο Σοχιαλ δα Χοmπανηια, ο θυαλ πασσα α ϖιγοραρ χοm α νοϖα ρεδαο, νοσ τερmοσ δο Απροϖαρ α χονσολιδαο δο Εστατυτο Σοχιαλ δα Χοmπανηια, ο θυαλ πασσα α ϖιγοραρ χοm α νοϖα ρεδαο, νοσ τερmοσ δο Απροϖαρ α χονσολιδαο δο Εστατυτο Σοχιαλ δα Χοmπανηια, ο θυαλ πασσα α ϖιγοραρ χοm α νοϖα ρεδαο, νοσ τερmοσ δο Ανεξο ΙΙΑνεξο ΙΙΑνεξο ΙΙΑνεξο ΙΙ ◊  ◊  ◊  ◊ 
πρεσεντε ατα. πρεσεντε ατα. πρεσεντε ατα. πρεσεντε ατα. 6.6.6.6.    ΕνχερραmεντοΕνχερραmεντοΕνχερραmεντοΕνχερραmεντο: Ναδα mαισ ηαϖενδο α σε τραταρ, φοι ενχερραδα εστα Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτραορδιν〈ρια, δα θυαλ σε : Ναδα mαισ ηαϖενδο α σε τραταρ, φοι ενχερραδα εστα Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτραορδιν〈ρια, δα θυαλ σε : Ναδα mαισ ηαϖενδο α σε τραταρ, φοι ενχερραδα εστα Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτραορδιν〈ρια, δα θυαλ σε : Ναδα mαισ ηαϖενδο α σε τραταρ, φοι ενχερραδα εστα Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτραορδιν〈ρια, δα θυαλ σε 
λαϖρου α πρεσεντε ατα θυε, λιδα ε απροϖαδα, φοι ασσιναδα πελοσ mεmβροσ δα mεσα ε πελα αχιονιστα πρεσεντε. λαϖρου α πρεσεντε ατα θυε, λιδα ε απροϖαδα, φοι ασσιναδα πελοσ mεmβροσ δα mεσα ε πελα αχιονιστα πρεσεντε. λαϖρου α πρεσεντε ατα θυε, λιδα ε απροϖαδα, φοι ασσιναδα πελοσ mεmβροσ δα mεσα ε πελα αχιονιστα πρεσεντε. λαϖρου α πρεσεντε ατα θυε, λιδα ε απροϖαδα, φοι ασσιναδα πελοσ mεmβροσ δα mεσα ε πελα αχιονιστα πρεσεντε. 7.7.7.7.    ΑσσινατυρασΑσσινατυρασΑσσινατυρασΑσσινατυρασ: Μεσα: : Μεσα: : Μεσα: : Μεσα: 
Πρεσιδεντε: Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ; Σεχρετ〈ρια: Σαρα Γυιmαρεσ Σαmπαιο Ταϖαρεσ. Αχιονιστα: Σοmοσ Εδυχαο Σ.Α. (π. Dανιελ Πρεσιδεντε: Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ; Σεχρετ〈ρια: Σαρα Γυιmαρεσ Σαmπαιο Ταϖαρεσ. Αχιονιστα: Σοmοσ Εδυχαο Σ.Α. (π. Dανιελ Πρεσιδεντε: Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ; Σεχρετ〈ρια: Σαρα Γυιmαρεσ Σαmπαιο Ταϖαρεσ. Αχιονιστα: Σοmοσ Εδυχαο Σ.Α. (π. Dανιελ Πρεσιδεντε: Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ; Σεχρετ〈ρια: Σαρα Γυιmαρεσ Σαmπαιο Ταϖαρεσ. Αχιονιστα: Σοmοσ Εδυχαο Σ.Α. (π. Dανιελ 
Χορδειρο Αmαραλ ε Γυιληερmε Φιγυειρεδο Μαια Λυζ). Χερτιφιχο θυε α πρεσεντε  χ⌠πια φιελ δα ατα λαϖραδα εm λιϖρο πρ⌠πριο. Σο Παυλο, Χορδειρο Αmαραλ ε Γυιληερmε Φιγυειρεδο Μαια Λυζ). Χερτιφιχο θυε α πρεσεντε  χ⌠πια φιελ δα ατα λαϖραδα εm λιϖρο πρ⌠πριο. Σο Παυλο, Χορδειρο Αmαραλ ε Γυιληερmε Φιγυειρεδο Μαια Λυζ). Χερτιφιχο θυε α πρεσεντε  χ⌠πια φιελ δα ατα λαϖραδα εm λιϖρο πρ⌠πριο. Σο Παυλο, Χορδειρο Αmαραλ ε Γυιληερmε Φιγυειρεδο Μαια Λυζ). Χερτιφιχο θυε α πρεσεντε  χ⌠πια φιελ δα ατα λαϖραδα εm λιϖρο πρ⌠πριο. Σο Παυλο, 
28/09/2017. Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ − Πρεσιδεντε, Σαρα Γυιmαρεσ Σαmπαιο Ταϖαρεσ − Σεχρετ〈ρια. 28/09/2017. Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ − Πρεσιδεντε, Σαρα Γυιmαρεσ Σαmπαιο Ταϖαρεσ − Σεχρετ〈ρια. 28/09/2017. Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ − Πρεσιδεντε, Σαρα Γυιmαρεσ Σαmπαιο Ταϖαρεσ − Σεχρετ〈ρια. 28/09/2017. Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ − Πρεσιδεντε, Σαρα Γυιmαρεσ Σαmπαιο Ταϖαρεσ − Σεχρετ〈ρια. ϑΥΧΕΣΠϑΥΧΕΣΠϑΥΧΕΣΠϑΥΧΕΣΠ ν≡ 485.275/17−0 εm  ν≡ 485.275/17−0 εm  ν≡ 485.275/17−0 εm  ν≡ 485.275/17−0 εm 
25/10/2017. Φλ〈ϖια Ρ. Βριττο Γοναλϖεσ − Σεχρετ〈ρια Γεραλ.25/10/2017. Φλ〈ϖια Ρ. Βριττο Γοναλϖεσ − Σεχρετ〈ρια Γεραλ.25/10/2017. Φλ〈ϖια Ρ. Βριττο Γοναλϖεσ − Σεχρετ〈ρια Γεραλ.25/10/2017. Φλ〈ϖια Ρ. Βριττο Γοναλϖεσ − Σεχρετ〈ρια Γεραλ.

Σοmοσ Εδυχαο ε Παρτιχιπα⌡εσ Σ.Α. − Σοmοσ Εδυχαο ε Παρτιχιπα⌡εσ Σ.Α. − Σοmοσ Εδυχαο ε Παρτιχιπα⌡εσ Σ.Α. − Σοmοσ Εδυχαο ε Παρτιχιπα⌡εσ Σ.Α. − CΝPϑ/ΜΦ nº 03.824.725/0001−92 − ΝΙΡΕ 35.300.449.606 − ΧΝΠϑ/ΜΦ ν≡ 03.824.725/0001−92 − ΝΙΡΕ 35.300.449.606 − ΧΝΠϑ/ΜΦ ν≡ 03.824.725/0001−92 − ΝΙΡΕ 35.300.449.606 − ΧΝΠϑ/ΜΦ ν≡ 03.824.725/0001−92 − ΝΙΡΕ 35.300.449.606 − Ατα δα Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτρα−Ατα δα Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτρα−Ατα δα Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτρα−Ατα δα Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτρα−
ορδιν〈ρια Ρεαλιζαδα εm 29/09/2017 − 1. Dατα, Ηορα ε Λοχαλορδιν〈ρια Ρεαλιζαδα εm 29/09/2017 − 1. Dατα, Ηορα ε Λοχαλορδιν〈ρια Ρεαλιζαδα εm 29/09/2017 − 1. Dατα, Ηορα ε Λοχαλορδιν〈ρια Ρεαλιζαδα εm 29/09/2017 − 1. Dατα, Ηορα ε Λοχαλ:::: Ρεαλιζαδα εm 29/09/2017 ◊σ 9 ηορασ, να σεδε δα Ρεαλιζαδα εm 29/09/2017 ◊σ 9 ηορασ, να σεδε δα Ρεαλιζαδα εm 29/09/2017 ◊σ 9 ηορασ, να σεδε δα Ρεαλιζαδα εm 29/09/2017 ◊σ 9 ηορασ, να σεδε δα    Σοmοσ Εδυχαο ε Σοmοσ Εδυχαο ε Σοmοσ Εδυχαο ε Σοmοσ Εδυχαο ε 
Παρτιχιπα⌡εσ Σ.Α. (�Χοmπανηια�), Παρτιχιπα⌡εσ Σ.Α. (�Χοmπανηια�), Παρτιχιπα⌡εσ Σ.Α. (�Χοmπανηια�), Παρτιχιπα⌡εσ Σ.Α. (�Χοmπανηια�), λοχαλιζαδα να Χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο δε Σο Παυλο, να Αϖενιδα δασ Να⌡εσ Υνιδασ, 7221, λοχαλιζαδα να Χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο δε Σο Παυλο, να Αϖενιδα δασ Να⌡εσ Υνιδασ, 7221, λοχαλιζαδα να Χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο δε Σο Παυλο, να Αϖενιδα δασ Να⌡εσ Υνιδασ, 7221, λοχαλιζαδα να Χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο δε Σο Παυλο, να Αϖενιδα δασ Να⌡εσ Υνιδασ, 7221, 
2≡ ανδαρ, σετορ Χ, Πινηειροσ, ΧΕΠ 05425−902. 2≡ ανδαρ, σετορ Χ, Πινηειροσ, ΧΕΠ 05425−902. 2≡ ανδαρ, σετορ Χ, Πινηειροσ, ΧΕΠ 05425−902. 2≡ ανδαρ, σετορ Χ, Πινηειροσ, ΧΕΠ 05425−902. 2. Χονϖοχαο ε Πρεσενα2. Χονϖοχαο ε Πρεσενα2. Χονϖοχαο ε Πρεσενα2. Χονϖοχαο ε Πρεσενα: Dισπενσαδα α χονϖοχαο, νοσ τερmοσ δο αρτιγο 124, : Dισπενσαδα α χονϖοχαο, νοσ τερmοσ δο αρτιγο 124, : Dισπενσαδα α χονϖοχαο, νοσ τερmοσ δο αρτιγο 124, : Dισπενσαδα α χονϖοχαο, νοσ τερmοσ δο αρτιγο 124, 
♣4≡ δα Λει ν≡ 6.404/76 (�Λει δασ Σ.Α.�), εm δεχορρνχια δα πρεσενα δα αχιονιστα ρεπρεσεντανδο α τοταλιδαδε δο χαπιταλ σοχιαλ δα ♣4≡ δα Λει ν≡ 6.404/76 (�Λει δασ Σ.Α.�), εm δεχορρνχια δα πρεσενα δα αχιονιστα ρεπρεσεντανδο α τοταλιδαδε δο χαπιταλ σοχιαλ δα ♣4≡ δα Λει ν≡ 6.404/76 (�Λει δασ Σ.Α.�), εm δεχορρνχια δα πρεσενα δα αχιονιστα ρεπρεσεντανδο α τοταλιδαδε δο χαπιταλ σοχιαλ δα ♣4≡ δα Λει ν≡ 6.404/76 (�Λει δασ Σ.Α.�), εm δεχορρνχια δα πρεσενα δα αχιονιστα ρεπρεσεντανδο α τοταλιδαδε δο χαπιταλ σοχιαλ δα 
Χοmπανηια, Σοmοσ Εδυχαο Σ.Α., χονφορmε ατεσταm ασ ασσινατυρασ χονσταντεσ νο Λιϖρο δε Ρεγιστρο δε Πρεσενα δε Αχιονιστασ δα Χοmπανηια, Σοmοσ Εδυχαο Σ.Α., χονφορmε ατεσταm ασ ασσινατυρασ χονσταντεσ νο Λιϖρο δε Ρεγιστρο δε Πρεσενα δε Αχιονιστασ δα Χοmπανηια, Σοmοσ Εδυχαο Σ.Α., χονφορmε ατεσταm ασ ασσινατυρασ χονσταντεσ νο Λιϖρο δε Ρεγιστρο δε Πρεσενα δε Αχιονιστασ δα Χοmπανηια, Σοmοσ Εδυχαο Σ.Α., χονφορmε ατεσταm ασ ασσινατυρασ χονσταντεσ νο Λιϖρο δε Ρεγιστρο δε Πρεσενα δε Αχιονιστασ δα 
Χοmπανηια. Χοmπανηια. Χοmπανηια. Χοmπανηια. 3. Μεσα:3. Μεσα:3. Μεσα:3. Μεσα: Πρεσιδεντε: Πρεσιδεντε: Πρεσιδεντε: Πρεσιδεντε:    Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ; Σεχρετ〈ρια: Σαρα Γυιmαρεσ Σαmπαιο Ταϖαρεσ. Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ; Σεχρετ〈ρια: Σαρα Γυιmαρεσ Σαmπαιο Ταϖαρεσ. Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ; Σεχρετ〈ρια: Σαρα Γυιmαρεσ Σαmπαιο Ταϖαρεσ. Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ; Σεχρετ〈ρια: Σαρα Γυιmαρεσ Σαmπαιο Ταϖαρεσ. 4. Ορδεm δο Dια:4. Ορδεm δο Dια:4. Ορδεm δο Dια:4. Ορδεm δο Dια: Dελιβεραρ  Dελιβεραρ  Dελιβεραρ  Dελιβεραρ 
σοβρε: σοβρε: σοβρε: σοβρε: (ι)(ι)(ι)(ι) α χισο παρχιαλ δα Χοmπανηια ε ινχορποραο δα παρχελα χινδιδα πελα Σοmοσ Εδυχαο Ινϖεστιmεντοσ Σ.Α., νοσ τερmοσ  α χισο παρχιαλ δα Χοmπανηια ε ινχορποραο δα παρχελα χινδιδα πελα Σοmοσ Εδυχαο Ινϖεστιmεντοσ Σ.Α., νοσ τερmοσ  α χισο παρχιαλ δα Χοmπανηια ε ινχορποραο δα παρχελα χινδιδα πελα Σοmοσ Εδυχαο Ινϖεστιmεντοσ Σ.Α., νοσ τερmοσ  α χισο παρχιαλ δα Χοmπανηια ε ινχορποραο δα παρχελα χινδιδα πελα Σοmοσ Εδυχαο Ινϖεστιmεντοσ Σ.Α., νοσ τερmοσ 
δο δο δο δο Iνστρυmεντο δε Jυστι1cação e Protocolo de Cisão Parcial da Somos Educação e Participações S.A. e Incorporação da ParcelaInstrumento de Justi1cação e Protocolo de Cisão Parcial da Somos Educação e Participações S.A. e Incorporação da ParcelaInstrumento de Justi1cação e Protocolo de Cisão Parcial da Somos Educação e Participações S.A. e Incorporação da ParcelaInstrumento de Justi1cação e Protocolo de Cisão Parcial da Somos Educação e Participações S.A. e Incorporação da Parcela
Cindida pela Somos Educação Investimentos S.A.Cindida pela Somos Educação Investimentos S.A.Cindida pela Somos Educação Investimentos S.A.Cindida pela Somos Educação Investimentos S.A.; ; ; ; (ιι)(ιι)(ιι)(ιι) a rati/cação da contratação da empresa especializadaa rati/cação da contratação da empresa especializadaa rati/cação da contratação da empresa especializadaa rati/cação da contratação da empresa especializada Πεmοm Αυδιτορεσ Πεmοm Αυδιτορεσ Πεmοm Αυδιτορεσ Πεmοm Αυδιτορεσ 
Ινδεπενδεντεσ Σ.Σ.Ινδεπενδεντεσ Σ.Σ.Ινδεπενδεντεσ Σ.Σ.Ινδεπενδεντεσ Σ.Σ. παρα αϖαλιαρ α παρχελα χινδιδα δα Χοmπανηια;  παρα αϖαλιαρ α παρχελα χινδιδα δα Χοmπανηια;  παρα αϖαλιαρ α παρχελα χινδιδα δα Χοmπανηια;  παρα αϖαλιαρ α παρχελα χινδιδα δα Χοmπανηια; (ιιι) (ιιι) (ιιι) (ιιι) α απροϖαο δο λαυδο δε αϖαλιαο δα παρχελα χινδιδα δα α απροϖαο δο λαυδο δε αϖαλιαο δα παρχελα χινδιδα δα α απροϖαο δο λαυδο δε αϖαλιαο δα παρχελα χινδιδα δα α απροϖαο δο λαυδο δε αϖαλιαο δα παρχελα χινδιδα δα 
Χοmπανηια;Χοmπανηια;Χοmπανηια;Χοmπανηια;    ε ε ε ε (ιϖ)(ιϖ)(ιϖ)(ιϖ) α αυτοριζαο παρα α Dιρετορια δα Χοmπανηια πρατιχαρ τοδοσ οσ ατοσ νεχεσσ〈ριοσ ◊ ιmπλεmενταο δασ mατριασ  α αυτοριζαο παρα α Dιρετορια δα Χοmπανηια πρατιχαρ τοδοσ οσ ατοσ νεχεσσ〈ριοσ ◊ ιmπλεmενταο δασ mατριασ  α αυτοριζαο παρα α Dιρετορια δα Χοmπανηια πρατιχαρ τοδοσ οσ ατοσ νεχεσσ〈ριοσ ◊ ιmπλεmενταο δασ mατριασ  α αυτοριζαο παρα α Dιρετορια δα Χοmπανηια πρατιχαρ τοδοσ οσ ατοσ νεχεσσ〈ριοσ ◊ ιmπλεmενταο δασ mατριασ 
αχιmα. αχιmα. αχιmα. αχιmα. 5. Dελιβερα⌡εσ:5. Dελιβερα⌡εσ:5. Dελιβερα⌡εσ:5. Dελιβερα⌡εσ: Α αχιονιστα δετεντορα δα τοταλιδαδε δο χαπιταλ σοχιαλ δα Χοmπανηια δεχιδιυ, σεm ρεσσαλϖασ:  Α αχιονιστα δετεντορα δα τοταλιδαδε δο χαπιταλ σοχιαλ δα Χοmπανηια δεχιδιυ, σεm ρεσσαλϖασ:  Α αχιονιστα δετεντορα δα τοταλιδαδε δο χαπιταλ σοχιαλ δα Χοmπανηια δεχιδιυ, σεm ρεσσαλϖασ:  Α αχιονιστα δετεντορα δα τοταλιδαδε δο χαπιταλ σοχιαλ δα Χοmπανηια δεχιδιυ, σεm ρεσσαλϖασ: 5.1.5.1.5.1.5.1. Πρελιmι− Πρελιmι− Πρελιmι− Πρελιmι−
ναρmεντε, αυτοριζαρ α λαϖρατυρα δα ατα εm φορmα δε συm〈ριο ε α συα πυβλιχαο χοm α οmισσο δασ ασσινατυρασ δοσ αχιονιστασ, ναρmεντε, αυτοριζαρ α λαϖρατυρα δα ατα εm φορmα δε συm〈ριο ε α συα πυβλιχαο χοm α οmισσο δασ ασσινατυρασ δοσ αχιονιστασ, ναρmεντε, αυτοριζαρ α λαϖρατυρα δα ατα εm φορmα δε συm〈ριο ε α συα πυβλιχαο χοm α οmισσο δασ ασσινατυρασ δοσ αχιονιστασ, ναρmεντε, αυτοριζαρ α λαϖρατυρα δα ατα εm φορmα δε συm〈ριο ε α συα πυβλιχαο χοm α οmισσο δασ ασσινατυρασ δοσ αχιονιστασ, 
χονφορmε φαχυλτα ο αρτιγο 130, ♣♣ 1≡ ε 2≡, δα Λει δασ Σ.Α. χονφορmε φαχυλτα ο αρτιγο 130, ♣♣ 1≡ ε 2≡, δα Λει δασ Σ.Α. χονφορmε φαχυλτα ο αρτιγο 130, ♣♣ 1≡ ε 2≡, δα Λει δασ Σ.Α. χονφορmε φαχυλτα ο αρτιγο 130, ♣♣ 1≡ ε 2≡, δα Λει δασ Σ.Α. 5.2. 5.2. 5.2. 5.2. Απροϖαρ, σεm θυαισθυερ ρεσερϖασ ου ρεστρι⌡εσ, οσ τερmοσ ε χονδι⌡εσ δο Απροϖαρ, σεm θυαισθυερ ρεσερϖασ ου ρεστρι⌡εσ, οσ τερmοσ ε χονδι⌡εσ δο Απροϖαρ, σεm θυαισθυερ ρεσερϖασ ου ρεστρι⌡εσ, οσ τερmοσ ε χονδι⌡εσ δο Απροϖαρ, σεm θυαισθυερ ρεσερϖασ ου ρεστρι⌡εσ, οσ τερmοσ ε χονδι⌡εσ δο 
Instrumento de Justi1cação e Protocolo de Cisão Parcial da Somos Educação e Participações S.A. e Incorporação da Parcela CindidaInstrumento de Justi1cação e Protocolo de Cisão Parcial da Somos Educação e Participações S.A. e Incorporação da Parcela CindidaInstrumento de Justi1cação e Protocolo de Cisão Parcial da Somos Educação e Participações S.A. e Incorporação da Parcela CindidaInstrumento de Justi1cação e Protocolo de Cisão Parcial da Somos Educação e Participações S.A. e Incorporação da Parcela Cindida
pela Somos Educação Investimentos S.A.pela Somos Educação Investimentos S.A.pela Somos Educação Investimentos S.A.pela Somos Educação Investimentos S.A. (�Προτοχολο(�Προτοχολο(�Προτοχολο(�Προτοχολο”), /rmado nesta data pelas administrações da Companhia, de um lado, e da”), /rmado nesta data pelas administrações da Companhia, de um lado, e da”), /rmado nesta data pelas administrações da Companhia, de um lado, e da”), /rmado nesta data pelas administrações da Companhia, de um lado, e da
Σοmοσ Εδυχαο Ινϖεστιmεντοσ Σ.Α.Σοmοσ Εδυχαο Ινϖεστιmεντοσ Σ.Α.Σοmοσ Εδυχαο Ινϖεστιmεντοσ Σ.Α.Σοmοσ Εδυχαο Ινϖεστιmεντοσ Σ.Α., σοχιεδαδε πορ α⌡εσ, χοm σεδε να Χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο δε Σο Παυλο, να Αϖενιδα δασ , σοχιεδαδε πορ α⌡εσ, χοm σεδε να Χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο δε Σο Παυλο, να Αϖενιδα δασ , σοχιεδαδε πορ α⌡εσ, χοm σεδε να Χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο δε Σο Παυλο, να Αϖενιδα δασ , σοχιεδαδε πορ α⌡εσ, χοm σεδε να Χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο δε Σο Παυλο, να Αϖενιδα δασ 
Να⌡εσ Υνιδασ, 7221, 3≡ ανδαρ, σετορ Χ, εσπαο 1, Πινηειροσ, ΧΕΠ 05425−902, ινσχριτα νο ΧΝΠϑ/ΜΦ σοβ ο ν≡ 27.317.542/0001−49, Να⌡εσ Υνιδασ, 7221, 3≡ ανδαρ, σετορ Χ, εσπαο 1, Πινηειροσ, ΧΕΠ 05425−902, ινσχριτα νο ΧΝΠϑ/ΜΦ σοβ ο ν≡ 27.317.542/0001−49, Να⌡εσ Υνιδασ, 7221, 3≡ ανδαρ, σετορ Χ, εσπαο 1, Πινηειροσ, ΧΕΠ 05425−902, ινσχριτα νο ΧΝΠϑ/ΜΦ σοβ ο ν≡ 27.317.542/0001−49, Να⌡εσ Υνιδασ, 7221, 3≡ ανδαρ, σετορ Χ, εσπαο 1, Πινηειροσ, ΧΕΠ 05425−902, ινσχριτα νο ΧΝΠϑ/ΜΦ σοβ ο ν≡ 27.317.542/0001−49, 
χοm σευσ ατοσ χονστιτυτιϖοσ αρθυιϖαδοσ να ϑΥΧΕΣΠ σοβ ο ΝΙΡΕ 35.300.502.124 (�ΣΕΙ�), χοm σευσ ατοσ χονστιτυτιϖοσ αρθυιϖαδοσ να ϑΥΧΕΣΠ σοβ ο ΝΙΡΕ 35.300.502.124 (�ΣΕΙ�), χοm σευσ ατοσ χονστιτυτιϖοσ αρθυιϖαδοσ να ϑΥΧΕΣΠ σοβ ο ΝΙΡΕ 35.300.502.124 (�ΣΕΙ�), χοm σευσ ατοσ χονστιτυτιϖοσ αρθυιϖαδοσ να ϑΥΧΕΣΠ σοβ ο ΝΙΡΕ 35.300.502.124 (�ΣΕΙ�), δε ουτρο λαδο, θυε πασσα α ιντεγραρ εστε δε ουτρο λαδο, θυε πασσα α ιντεγραρ εστε δε ουτρο λαδο, θυε πασσα α ιντεγραρ εστε δε ουτρο λαδο, θυε πασσα α ιντεγραρ εστε 
ινστρυmεντο χοmο ινστρυmεντο χοmο ινστρυmεντο χοmο ινστρυmεντο χοmο Ανεξο ΙΑνεξο ΙΑνεξο ΙΑνεξο Ι. Ρεφεριδο Προτοχολο εσταβελεχε οσ τερmοσ ε χονδι⌡εσ δα χισο παρχιαλ δα Χοmπανηια ε ινχορποραο δα . Ρεφεριδο Προτοχολο εσταβελεχε οσ τερmοσ ε χονδι⌡εσ δα χισο παρχιαλ δα Χοmπανηια ε ινχορποραο δα . Ρεφεριδο Προτοχολο εσταβελεχε οσ τερmοσ ε χονδι⌡εσ δα χισο παρχιαλ δα Χοmπανηια ε ινχορποραο δα . Ρεφεριδο Προτοχολο εσταβελεχε οσ τερmοσ ε χονδι⌡εσ δα χισο παρχιαλ δα Χοmπανηια ε ινχορποραο δα 
παρχελα χινδιδα πελα ΣΕΙ (�Παρχελα Χινδιδα�). παρχελα χινδιδα πελα ΣΕΙ (�Παρχελα Χινδιδα�). παρχελα χινδιδα πελα ΣΕΙ (�Παρχελα Χινδιδα�). παρχελα χινδιδα πελα ΣΕΙ (�Παρχελα Χινδιδα�). 5.3. 5.3. 5.3. 5.3. Rati/car a contratação da empresa especializadaRati/car a contratação da empresa especializadaRati/car a contratação da empresa especializadaRati/car a contratação da empresa especializada Πεmοm Αυδιτορεσ Ινδεπενδεν−Πεmοm Αυδιτορεσ Ινδεπενδεν−Πεmοm Αυδιτορεσ Ινδεπενδεν−Πεmοm Αυδιτορεσ Ινδεπενδεν−
τεσ Σ.Σ.τεσ Σ.Σ.τεσ Σ.Σ.τεσ Σ.Σ.,,,,    σοχιεδαδε σιmπλεσ λιmιταδα, χοm σεδε να Χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο δε Σο Παυλο, να Αϖενιδα Φρανχισχο Ματαραζζο, 404, σοχιεδαδε σιmπλεσ λιmιταδα, χοm σεδε να Χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο δε Σο Παυλο, να Αϖενιδα Φρανχισχο Ματαραζζο, 404, σοχιεδαδε σιmπλεσ λιmιταδα, χοm σεδε να Χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο δε Σο Παυλο, να Αϖενιδα Φρανχισχο Ματαραζζο, 404, σοχιεδαδε σιmπλεσ λιmιταδα, χοm σεδε να Χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο δε Σο Παυλο, να Αϖενιδα Φρανχισχο Ματαραζζο, 404, 
2º andar, conjunto 201, Edifício Park Of/ce Center, Agua Branca, CEP 05001−000, inscrita no CΝPϑ/ΜΦ soβ nº 18.227.733/0001−29,2º andar, conϕunto 201, Edifcio Parκ Οf/ce Center, Agua Branca, CEP 05001−000, inscrita no CΝPϑ/ΜΦ soβ nº 18.227.733/0001−29,2º andar, conϕunto 201, Edifcio Parκ Οf/ce Center, Agua Branca, CEP 05001−000, inscrita no CΝPϑ/ΜΦ soβ nº 18.227.733/0001−29,2º andar, conϕunto 201, Edifcio Parκ Οf/ce Center, Agua Branca, CEP 05001−000, inscrita no CΝPϑ/ΜΦ soβ nº 18.227.733/0001−29,
ρεγιστραδα νο Χονσεληο Ρεγιοναλ δε Χονταβιλιδαδε δο Εσταδο δε Σο Παυλο (�ρεγιστραδα νο Χονσεληο Ρεγιοναλ δε Χονταβιλιδαδε δο Εσταδο δε Σο Παυλο (�ρεγιστραδα νο Χονσεληο Ρεγιοναλ δε Χονταβιλιδαδε δο Εσταδο δε Σο Παυλο (�ρεγιστραδα νο Χονσεληο Ρεγιοναλ δε Χονταβιλιδαδε δο Εσταδο δε Σο Παυλο (�ΧΡΧ−ΣΠ�) σοβ ο ν≡ 2ΣΠ031056/Ο−2, τενδο χοmο χονταδορ ΧΡΧ−ΣΠ�) σοβ ο ν≡ 2ΣΠ031056/Ο−2, τενδο χοmο χονταδορ ΧΡΧ−ΣΠ�) σοβ ο ν≡ 2ΣΠ031056/Ο−2, τενδο χοmο χονταδορ ΧΡΧ−ΣΠ�) σοβ ο ν≡ 2ΣΠ031056/Ο−2, τενδο χοmο χονταδορ 
ρεσπονσ〈ϖελ σευ σ⌠χιο Ηενριθυε Σιλϖα Πρεmολι, βρασιλειρο, χασαδο, χονταδορ, πορταδορ δα Χδυλα δε Ιδεντιδαδε ΡΓ ν≡ 23.817.207−7 ρεσπονσ〈ϖελ σευ σ⌠χιο Ηενριθυε Σιλϖα Πρεmολι, βρασιλειρο, χασαδο, χονταδορ, πορταδορ δα Χδυλα δε Ιδεντιδαδε ΡΓ ν≡ 23.817.207−7 ρεσπονσ〈ϖελ σευ σ⌠χιο Ηενριθυε Σιλϖα Πρεmολι, βρασιλειρο, χασαδο, χονταδορ, πορταδορ δα Χδυλα δε Ιδεντιδαδε ΡΓ ν≡ 23.817.207−7 ρεσπονσ〈ϖελ σευ σ⌠χιο Ηενριθυε Σιλϖα Πρεmολι, βρασιλειρο, χασαδο, χονταδορ, πορταδορ δα Χδυλα δε Ιδεντιδαδε ΡΓ ν≡ 23.817.207−7 
ΣΣΠ/ΣΠ, ινσχριτο νο ΧΠΦ/ΜΦ σοβ ο ν≡ 157.763.008−43, χοm ρεγιστρο νο ΧΡΧ−ΣΠ σοβ ο ν≡ 1ΣΠ250993/Ο−6, ρεσιδεντε ε δοmιχιλιαδο να ΣΣΠ/ΣΠ, ινσχριτο νο ΧΠΦ/ΜΦ σοβ ο ν≡ 157.763.008−43, χοm ρεγιστρο νο ΧΡΧ−ΣΠ σοβ ο ν≡ 1ΣΠ250993/Ο−6, ρεσιδεντε ε δοmιχιλιαδο να ΣΣΠ/ΣΠ, ινσχριτο νο ΧΠΦ/ΜΦ σοβ ο ν≡ 157.763.008−43, χοm ρεγιστρο νο ΧΡΧ−ΣΠ σοβ ο ν≡ 1ΣΠ250993/Ο−6, ρεσιδεντε ε δοmιχιλιαδο να ΣΣΠ/ΣΠ, ινσχριτο νο ΧΠΦ/ΜΦ σοβ ο ν≡ 157.763.008−43, χοm ρεγιστρο νο ΧΡΧ−ΣΠ σοβ ο ν≡ 1ΣΠ250993/Ο−6, ρεσιδεντε ε δοmιχιλιαδο να 
Χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο δε Σο Παυλο, χοm ενδερεο χοmερχιαλ να Αϖενιδα Φρανχισχο Ματαραζζο, 404, 2≡ ανδαρ, χονϕυντο 201, Χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο δε Σο Παυλο, χοm ενδερεο χοmερχιαλ να Αϖενιδα Φρανχισχο Ματαραζζο, 404, 2≡ ανδαρ, χονϕυντο 201, Χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο δε Σο Παυλο, χοm ενδερεο χοmερχιαλ να Αϖενιδα Φρανχισχο Ματαραζζο, 404, 2≡ ανδαρ, χονϕυντο 201, Χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο δε Σο Παυλο, χοm ενδερεο χοmερχιαλ να Αϖενιδα Φρανχισχο Ματαραζζο, 404, 2≡ ανδαρ, χονϕυντο 201, 
Edifcio Parκ Οf/ce Center, Agua Branca, CEP 05001−000 (�Edifcio Parκ Οf/ce Center, Agua Branca, CEP 05001−000 (�Edifcio Parκ Οf/ce Center, Agua Branca, CEP 05001−000 (�Edifcio Parκ Οf/ce Center, Agua Branca, CEP 05001−000 (�Εmπρεσα Αϖαλιαδορα�), θυε ελαβορου, α ϖαλορ χοντ〈βιλ να δατα−βασε δε Εmπρεσα Αϖαλιαδορα�), θυε ελαβορου, α ϖαλορ χοντ〈βιλ να δατα−βασε δε Εmπρεσα Αϖαλιαδορα�), θυε ελαβορου, α ϖαλορ χοντ〈βιλ να δατα−βασε δε Εmπρεσα Αϖαλιαδορα�), θυε ελαβορου, α ϖαλορ χοντ〈βιλ να δατα−βασε δε 
31/08/2017, ο Λαυδο δε Αϖαλιαο δα Παρχελα Χινδιδα α σερ ϖερτιδα ◊ ΣΕΙ χοm εστριτα οβσερϖνχια δοσ χριτριοσ χοντ〈βεισ ε λεγισλαο 31/08/2017, ο Λαυδο δε Αϖαλιαο δα Παρχελα Χινδιδα α σερ ϖερτιδα ◊ ΣΕΙ χοm εστριτα οβσερϖνχια δοσ χριτριοσ χοντ〈βεισ ε λεγισλαο 31/08/2017, ο Λαυδο δε Αϖαλιαο δα Παρχελα Χινδιδα α σερ ϖερτιδα ◊ ΣΕΙ χοm εστριτα οβσερϖνχια δοσ χριτριοσ χοντ〈βεισ ε λεγισλαο 31/08/2017, ο Λαυδο δε Αϖαλιαο δα Παρχελα Χινδιδα α σερ ϖερτιδα ◊ ΣΕΙ χοm εστριτα οβσερϖνχια δοσ χριτριοσ χοντ〈βεισ ε λεγισλαο 
σοχιετ〈ρια ατυαλmεντε εm ϖιγορ (�Λαυδο δε Αϖαλιαο�). σοχιετ〈ρια ατυαλmεντε εm ϖιγορ (�Λαυδο δε Αϖαλιαο�). σοχιετ〈ρια ατυαλmεντε εm ϖιγορ (�Λαυδο δε Αϖαλιαο�). σοχιετ〈ρια ατυαλmεντε εm ϖιγορ (�Λαυδο δε Αϖαλιαο�). 5.4. 5.4. 5.4. 5.4. Απροϖαρ ο Λαυδο δε Αϖαλιαο, πρεπαραδο πελα Εmπρεσα δε Αϖαλιαο, Απροϖαρ ο Λαυδο δε Αϖαλιαο, πρεπαραδο πελα Εmπρεσα δε Αϖαλιαο, Απροϖαρ ο Λαυδο δε Αϖαλιαο, πρεπαραδο πελα Εmπρεσα δε Αϖαλιαο, Απροϖαρ ο Λαυδο δε Αϖαλιαο, πρεπαραδο πελα Εmπρεσα δε Αϖαλιαο, 
χυϕα χ⌠πια ιντεγρου ο Προτοχολο χοmο σευ Ανεξο Α. χυϕα χ⌠πια ιντεγρου ο Προτοχολο χοmο σευ Ανεξο Α. χυϕα χ⌠πια ιντεγρου ο Προτοχολο χοmο σευ Ανεξο Α. χυϕα χ⌠πια ιντεγρου ο Προτοχολο χοmο σευ Ανεξο Α. 5.5. 5.5. 5.5. 5.5. Απροϖαρ α χισο παρχιαλ δα Χοmπανηια ε α ινχορποραο δα Παρχελα Χινδιδα Απροϖαρ α χισο παρχιαλ δα Χοmπανηια ε α ινχορποραο δα Παρχελα Χινδιδα Απροϖαρ α χισο παρχιαλ δα Χοmπανηια ε α ινχορποραο δα Παρχελα Χινδιδα Απροϖαρ α χισο παρχιαλ δα Χοmπανηια ε α ινχορποραο δα Παρχελα Χινδιδα 
πελα ΣΕΙ, νοσ τερmοσ δο Προτοχολο, χοm α χονσεθυεντε ρεδυο δο χαπιταλ σοχιαλ δα Χοmπανηια, νο mονταντε δε Ρ∃ 10.512.080,44, πελα ΣΕΙ, νοσ τερmοσ δο Προτοχολο, χοm α χονσεθυεντε ρεδυο δο χαπιταλ σοχιαλ δα Χοmπανηια, νο mονταντε δε Ρ∃ 10.512.080,44, πελα ΣΕΙ, νοσ τερmοσ δο Προτοχολο, χοm α χονσεθυεντε ρεδυο δο χαπιταλ σοχιαλ δα Χοmπανηια, νο mονταντε δε Ρ∃ 10.512.080,44, πελα ΣΕΙ, νοσ τερmοσ δο Προτοχολο, χοm α χονσεθυεντε ρεδυο δο χαπιταλ σοχιαλ δα Χοmπανηια, νο mονταντε δε Ρ∃ 10.512.080,44, 
πασσανδο ο χαπιταλ δε Ρ∃ 168.043.841,76 παρα Ρ∃ 157.531.761,32, χοm α εξτινο δε 10.946.078 α⌡εσ ορδιν〈ριασ, νοmινατιϖασ πασσανδο ο χαπιταλ δε Ρ∃ 168.043.841,76 παρα Ρ∃ 157.531.761,32, χοm α εξτινο δε 10.946.078 α⌡εσ ορδιν〈ριασ, νοmινατιϖασ πασσανδο ο χαπιταλ δε Ρ∃ 168.043.841,76 παρα Ρ∃ 157.531.761,32, χοm α εξτινο δε 10.946.078 α⌡εσ ορδιν〈ριασ, νοmινατιϖασ πασσανδο ο χαπιταλ δε Ρ∃ 168.043.841,76 παρα Ρ∃ 157.531.761,32, χοm α εξτινο δε 10.946.078 α⌡εσ ορδιν〈ριασ, νοmινατιϖασ 
ε σεm ϖαλορ νοmιναλ, τοδασ δετιδασ πελα αχιονιστα ε σεm ϖαλορ νοmιναλ, τοδασ δετιδασ πελα αχιονιστα ε σεm ϖαλορ νοmιναλ, τοδασ δετιδασ πελα αχιονιστα ε σεm ϖαλορ νοmιναλ, τοδασ δετιδασ πελα αχιονιστα Σοmοσ Εδυχαο Σ.Α.Σοmοσ Εδυχαο Σ.Α.Σοmοσ Εδυχαο Σ.Α.Σοmοσ Εδυχαο Σ.Α.. . . . 5.6. 5.6. 5.6. 5.6. Εm ραζο δα δελιβεραο αχιmα, αλτεραρ ο Εm ραζο δα δελιβεραο αχιmα, αλτεραρ ο Εm ραζο δα δελιβεραο αχιmα, αλτεραρ ο Εm ραζο δα δελιβεραο αχιmα, αλτεραρ ο caputcaputcaputcaput δο  δο  δο  δο 
Αρτιγο 5≡ δο Εστατυτο Σοχιαλ, θυε πασσα α ϖιγοραρ χονφορmε σεγυε: Αρτιγο 5≡ δο Εστατυτο Σοχιαλ, θυε πασσα α ϖιγοραρ χονφορmε σεγυε: Αρτιγο 5≡ δο Εστατυτο Σοχιαλ, θυε πασσα α ϖιγοραρ χονφορmε σεγυε: Αρτιγο 5≡ δο Εστατυτο Σοχιαλ, θυε πασσα α ϖιγοραρ χονφορmε σεγυε: ����Αρτιγο 5≡.Αρτιγο 5≡.Αρτιγο 5≡.Αρτιγο 5≡. O capital social, totalmente subscrito e integralizado,O capital social, totalmente subscrito e integralizado,O capital social, totalmente subscrito e integralizado,O capital social, totalmente subscrito e integralizado,
em moeda corrente nacional, é de Ρ∃ 157.531.761,32, διϖιδιδο εm 164.035.554 α⌡εσ ορδιν〈ριασ, τοδασ νοmινατιϖασ ε σεm ϖαλορεm mοεδα χορρεντε ναχιοναλ,  δε Ρ∃ 157.531.761,32, διϖιδιδο εm 164.035.554 α⌡εσ ορδιν〈ριασ, τοδασ νοmινατιϖασ ε σεm ϖαλορεm mοεδα χορρεντε ναχιοναλ,  δε Ρ∃ 157.531.761,32, διϖιδιδο εm 164.035.554 α⌡εσ ορδιν〈ριασ, τοδασ νοmινατιϖασ ε σεm ϖαλορεm mοεδα χορρεντε ναχιοναλ,  δε Ρ∃ 157.531.761,32, διϖιδιδο εm 164.035.554 α⌡εσ ορδιν〈ριασ, τοδασ νοmινατιϖασ ε σεm ϖαλορ
νοmιναλ.�νοmιναλ.�νοmιναλ.�νοmιναλ.� 5.7.5.7.5.7.5.7. Εm χονσεθυνχια δα χισο παρχιαλ ορα απροϖαδα, α θυαλ ταmβm φοι απροϖαδα πελα αχιονιστα δα ΣΕΙ, τοδοσ οσ διρειτοσ  Εm χονσεθυνχια δα χισο παρχιαλ ορα απροϖαδα, α θυαλ ταmβm φοι απροϖαδα πελα αχιονιστα δα ΣΕΙ, τοδοσ οσ διρειτοσ  Εm χονσεθυνχια δα χισο παρχιαλ ορα απροϖαδα, α θυαλ ταmβm φοι απροϖαδα πελα αχιονιστα δα ΣΕΙ, τοδοσ οσ διρειτοσ  Εm χονσεθυνχια δα χισο παρχιαλ ορα απροϖαδα, α θυαλ ταmβm φοι απροϖαδα πελα αχιονιστα δα ΣΕΙ, τοδοσ οσ διρειτοσ 
ε οβριγα⌡εσ ρεφερεντεσ ◊ Παρχελα Χινδιδα ϖερτιδα ◊ ΣΕΙ σερο χονσιδεραδοσ χοmο σενδο δα ΣΕΙ α παρτιρ δεστα δατα. ε οβριγα⌡εσ ρεφερεντεσ ◊ Παρχελα Χινδιδα ϖερτιδα ◊ ΣΕΙ σερο χονσιδεραδοσ χοmο σενδο δα ΣΕΙ α παρτιρ δεστα δατα. ε οβριγα⌡εσ ρεφερεντεσ ◊ Παρχελα Χινδιδα ϖερτιδα ◊ ΣΕΙ σερο χονσιδεραδοσ χοmο σενδο δα ΣΕΙ α παρτιρ δεστα δατα. ε οβριγα⌡εσ ρεφερεντεσ ◊ Παρχελα Χινδιδα ϖερτιδα ◊ ΣΕΙ σερο χονσιδεραδοσ χοmο σενδο δα ΣΕΙ α παρτιρ δεστα δατα. 5.8. 5.8. 5.8. 5.8. Αυτοριζαρ Αυτοριζαρ Αυτοριζαρ Αυτοριζαρ 
νεστε ατο οσ αδmινιστραδορεσ δα Χοmπανηια α πρατιχαρεm τοδοσ οσ ατοσ νεχεσσ〈ριοσ ◊ ιmπλεmενταο δα χισο παρχιαλ ορα απροϖαδα, νεστε ατο οσ αδmινιστραδορεσ δα Χοmπανηια α πρατιχαρεm τοδοσ οσ ατοσ νεχεσσ〈ριοσ ◊ ιmπλεmενταο δα χισο παρχιαλ ορα απροϖαδα, νεστε ατο οσ αδmινιστραδορεσ δα Χοmπανηια α πρατιχαρεm τοδοσ οσ ατοσ νεχεσσ〈ριοσ ◊ ιmπλεmενταο δα χισο παρχιαλ ορα απροϖαδα, νεστε ατο οσ αδmινιστραδορεσ δα Χοmπανηια α πρατιχαρεm τοδοσ οσ ατοσ νεχεσσ〈ριοσ ◊ ιmπλεmενταο δα χισο παρχιαλ ορα απροϖαδα, 
ποδενδο ρεπρεσενταρ α Χοmπανηια παρα α φορmαλιζαο δα οπεραο εm θυεστο, βεm χοmο εφετυαρ τοδοσ οσ ρεγιστροσ, τρανσχρι⌡εσ, ποδενδο ρεπρεσενταρ α Χοmπανηια παρα α φορmαλιζαο δα οπεραο εm θυεστο, βεm χοmο εφετυαρ τοδοσ οσ ρεγιστροσ, τρανσχρι⌡εσ, ποδενδο ρεπρεσενταρ α Χοmπανηια παρα α φορmαλιζαο δα οπεραο εm θυεστο, βεm χοmο εφετυαρ τοδοσ οσ ρεγιστροσ, τρανσχρι⌡εσ, ποδενδο ρεπρεσενταρ α Χοmπανηια παρα α φορmαλιζαο δα οπεραο εm θυεστο, βεm χοmο εφετυαρ τοδοσ οσ ρεγιστροσ, τρανσχρι⌡εσ, 
averβaç⌡es ou comunicaç⌡es que se /ζerem necessários para aperfeiçoar a cisão parcial aprovada.averβaç⌡es ou comunicaç⌡es que se /ζerem necessários para aperfeiçoar a cisão parcial aprovada.averβaç⌡es ou comunicaç⌡es que se /ζerem necessários para aperfeiçoar a cisão parcial aprovada.averβaç⌡es ou comunicaç⌡es que se /ζerem necessários para aperfeiçoar a cisão parcial aprovada. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. Απροϖαρ α χονσολιδαο δο Απροϖαρ α χονσολιδαο δο Απροϖαρ α χονσολιδαο δο Απροϖαρ α χονσολιδαο δο 
Εστατυτο Σοχιαλ, ο θυαλ πασσα α ϖιγοραρ νοσ τερmοσ δο Εστατυτο Σοχιαλ, ο θυαλ πασσα α ϖιγοραρ νοσ τερmοσ δο Εστατυτο Σοχιαλ, ο θυαλ πασσα α ϖιγοραρ νοσ τερmοσ δο Εστατυτο Σοχιαλ, ο θυαλ πασσα α ϖιγοραρ νοσ τερmοσ δο Ανεξο ΙΙΑνεξο ΙΙΑνεξο ΙΙΑνεξο ΙΙ, re+etindo as deliβeraç⌡es acima e a aβertura da /lial da Companηia,, re+etindo as deliβeraç⌡es acima e a aβertura da /lial da Companηia,, re+etindo as deliβeraç⌡es acima e a aβertura da /lial da Companηia,, re+etindo as deliβeraç⌡es acima e a aβertura da /lial da Companηia,
λοχαλιζαδα να Χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο δε Σο Παυλο, να Ρυα Σχηιλινγ, 456, ςιλα Λεοπολδινα, ΧΕΠ 05302−0001, ινσχριτα νο ΧΝΠϑ/λοχαλιζαδα να Χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο δε Σο Παυλο, να Ρυα Σχηιλινγ, 456, ςιλα Λεοπολδινα, ΧΕΠ 05302−0001, ινσχριτα νο ΧΝΠϑ/λοχαλιζαδα να Χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο δε Σο Παυλο, να Ρυα Σχηιλινγ, 456, ςιλα Λεοπολδινα, ΧΕΠ 05302−0001, ινσχριτα νο ΧΝΠϑ/λοχαλιζαδα να Χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο δε Σο Παυλο, να Ρυα Σχηιλινγ, 456, ςιλα Λεοπολδινα, ΧΕΠ 05302−0001, ινσχριτα νο ΧΝΠϑ/
ΜΦ σοβ ο ν≡ 03.824.725/0016−79, ρεγιστραδα να ϑΥΧΕΣΠ σοβ ο ΝΙΡΕ 35.905.365.193, νοσ τερmοσ δα ατα δε Ρευνιο δε Dιρετορια δε ΜΦ σοβ ο ν≡ 03.824.725/0016−79, ρεγιστραδα να ϑΥΧΕΣΠ σοβ ο ΝΙΡΕ 35.905.365.193, νοσ τερmοσ δα ατα δε Ρευνιο δε Dιρετορια δε ΜΦ σοβ ο ν≡ 03.824.725/0016−79, ρεγιστραδα να ϑΥΧΕΣΠ σοβ ο ΝΙΡΕ 35.905.365.193, νοσ τερmοσ δα ατα δε Ρευνιο δε Dιρετορια δε ΜΦ σοβ ο ν≡ 03.824.725/0016−79, ρεγιστραδα να ϑΥΧΕΣΠ σοβ ο ΝΙΡΕ 35.905.365.193, νοσ τερmοσ δα ατα δε Ρευνιο δε Dιρετορια δε 
23/08/2017, ρεγιστραδα να ϑΥΧΕΣΠ σοβ ο ν≡ 399.758/17−3, εm σεσσο δε 30/08/2017. 23/08/2017, ρεγιστραδα να ϑΥΧΕΣΠ σοβ ο ν≡ 399.758/17−3, εm σεσσο δε 30/08/2017. 23/08/2017, ρεγιστραδα να ϑΥΧΕΣΠ σοβ ο ν≡ 399.758/17−3, εm σεσσο δε 30/08/2017. 23/08/2017, ρεγιστραδα να ϑΥΧΕΣΠ σοβ ο ν≡ 399.758/17−3, εm σεσσο δε 30/08/2017. 6. Ενχερραmεντο:6. Ενχερραmεντο:6. Ενχερραmεντο:6. Ενχερραmεντο: Ναδα mαισ ηαϖενδο α σε  Ναδα mαισ ηαϖενδο α σε  Ναδα mαισ ηαϖενδο α σε  Ναδα mαισ ηαϖενδο α σε 
τραταρ, φοι ενχερραδα εστα Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτραορδιν〈ρια, δα θυαλ σε λαϖρου α πρεσεντε ατα θυε, λιδα ε απροϖαδα, φοι ασσιναδα πελοσ τραταρ, φοι ενχερραδα εστα Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτραορδιν〈ρια, δα θυαλ σε λαϖρου α πρεσεντε ατα θυε, λιδα ε απροϖαδα, φοι ασσιναδα πελοσ τραταρ, φοι ενχερραδα εστα Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτραορδιν〈ρια, δα θυαλ σε λαϖρου α πρεσεντε ατα θυε, λιδα ε απροϖαδα, φοι ασσιναδα πελοσ τραταρ, φοι ενχερραδα εστα Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτραορδιν〈ρια, δα θυαλ σε λαϖρου α πρεσεντε ατα θυε, λιδα ε απροϖαδα, φοι ασσιναδα πελοσ 
mεmβροσ δα mεσα ε πελα αχιονιστα πρεσεντε. mεmβροσ δα mεσα ε πελα αχιονιστα πρεσεντε. mεmβροσ δα mεσα ε πελα αχιονιστα πρεσεντε. mεmβροσ δα mεσα ε πελα αχιονιστα πρεσεντε. 7. Ασσινατυρασ:7. Ασσινατυρασ:7. Ασσινατυρασ:7. Ασσινατυρασ: Μεσα: Πρεσιδεντε: Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ; Σεχρετ〈ρια: Σρα. Σαρα Γυιmα− Μεσα: Πρεσιδεντε: Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ; Σεχρετ〈ρια: Σρα. Σαρα Γυιmα− Μεσα: Πρεσιδεντε: Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ; Σεχρετ〈ρια: Σρα. Σαρα Γυιmα− Μεσα: Πρεσιδεντε: Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ; Σεχρετ〈ρια: Σρα. Σαρα Γυιmα−
ρεσ Σαmπαιο Ταϖαρεσ. Αχιονισταρεσ Σαmπαιο Ταϖαρεσ. Αχιονισταρεσ Σαmπαιο Ταϖαρεσ. Αχιονισταρεσ Σαmπαιο Ταϖαρεσ. Αχιονιστα: Somos Educação S.A. (p. Daniel Cordeiro Amaral e Guilηerme Φigueiredo Μaia Luζ). Certi/co que a: Somos Educação S.A. (p. Daniel Cordeiro Amaral e Guilηerme Φigueiredo Μaia Luζ). Certi/co que a: Somos Educação S.A. (p. Daniel Cordeiro Amaral e Guilηerme Φigueiredo Μaia Luζ). Certi/co que a: Somos Educação S.A. (p. Daniel Cordeiro Amaral e Guilηerme Φigueiredo Μaia Luζ). Certi/co que a
presente é cópia /el da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 29/09/2017. Daniel Cordeiro Amaral − Presidente, Sara Guimarãespresente é cópia /el da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 29/09/2017. Daniel Cordeiro Amaral − Presidente, Sara Guimarãespresente é cópia /el da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 29/09/2017. Daniel Cordeiro Amaral − Presidente, Sara Guimarãespresente é cópia /el da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 29/09/2017. Daniel Cordeiro Amaral − Presidente, Sara Guimarães
Σαmπαιο Ταϖαρεσ − Σεχρετ〈ρια. Σαmπαιο Ταϖαρεσ − Σεχρετ〈ρια. Σαmπαιο Ταϖαρεσ − Σεχρετ〈ρια. Σαmπαιο Ταϖαρεσ − Σεχρετ〈ρια. ϑΥΧΕΣΠ ϑΥΧΕΣΠ ϑΥΧΕΣΠ ϑΥΧΕΣΠ nº 483.045/17−2 εm 20/10/2017. Φλ〈ϖια Ρ. Βριττο Γοναλϖεσ − Σεχρετ〈ρια Γεραλ.ν≡ 483.045/17−2 εm 20/10/2017. Φλ〈ϖια Ρ. Βριττο Γοναλϖεσ − Σεχρετ〈ρια Γεραλ.ν≡ 483.045/17−2 εm 20/10/2017. Φλ〈ϖια Ρ. Βριττο Γοναλϖεσ − Σεχρετ〈ρια Γεραλ.ν≡ 483.045/17−2 εm 20/10/2017. Φλ〈ϖια Ρ. Βριττο Γοναλϖεσ − Σεχρετ〈ρια Γεραλ.

Σοmοσ Εδυχαο Ινϖεστιmεντοσ Σ.Α. − Σοmοσ Εδυχαο Ινϖεστιmεντοσ Σ.Α. − Σοmοσ Εδυχαο Ινϖεστιmεντοσ Σ.Α. − Σοmοσ Εδυχαο Ινϖεστιmεντοσ Σ.Α. − CΝPϑ/ΜΦ nº 27.317.542/0001−49 − ΝΙΡΕ 35.300.502.124 − ΧΝΠϑ/ΜΦ ν≡ 27.317.542/0001−49 − ΝΙΡΕ 35.300.502.124 − ΧΝΠϑ/ΜΦ ν≡ 27.317.542/0001−49 − ΝΙΡΕ 35.300.502.124 − ΧΝΠϑ/ΜΦ ν≡ 27.317.542/0001−49 − ΝΙΡΕ 35.300.502.124 − Ατα δα Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτραορδι−Ατα δα Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτραορδι−Ατα δα Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτραορδι−Ατα δα Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτραορδι−
ν〈ρια ρεαλιζαδα εm 29/09/2017. 1. Dατα, Ηορα ε Λοχαλν〈ρια ρεαλιζαδα εm 29/09/2017. 1. Dατα, Ηορα ε Λοχαλν〈ρια ρεαλιζαδα εm 29/09/2017. 1. Dατα, Ηορα ε Λοχαλν〈ρια ρεαλιζαδα εm 29/09/2017. 1. Dατα, Ηορα ε Λοχαλ: Ρεαλιζαδα εm 29/09/2017, ◊σ 10η, να σεδε δα Σοmοσ Εδυχαο Ινϖεστιmεντοσ : Ρεαλιζαδα εm 29/09/2017, ◊σ 10η, να σεδε δα Σοmοσ Εδυχαο Ινϖεστιmεντοσ : Ρεαλιζαδα εm 29/09/2017, ◊σ 10η, να σεδε δα Σοmοσ Εδυχαο Ινϖεστιmεντοσ : Ρεαλιζαδα εm 29/09/2017, ◊σ 10η, να σεδε δα Σοmοσ Εδυχαο Ινϖεστιmεντοσ 
Σ.Α. (�Χοmπανηια�), λοχαλιζαδα να Χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο δε Σο Παυλο, να Αϖενιδα δασ Να⌡εσ Υνιδασ, 7221, 3≡ ανδαρ, σετορ Χ, Σ.Α. (�Χοmπανηια�), λοχαλιζαδα να Χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο δε Σο Παυλο, να Αϖενιδα δασ Να⌡εσ Υνιδασ, 7221, 3≡ ανδαρ, σετορ Χ, Σ.Α. (�Χοmπανηια�), λοχαλιζαδα να Χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο δε Σο Παυλο, να Αϖενιδα δασ Να⌡εσ Υνιδασ, 7221, 3≡ ανδαρ, σετορ Χ, Σ.Α. (�Χοmπανηια�), λοχαλιζαδα να Χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο δε Σο Παυλο, να Αϖενιδα δασ Να⌡εσ Υνιδασ, 7221, 3≡ ανδαρ, σετορ Χ, 
εσπαο 1, Πινηειροσ, ΧΕΠ 05425−902. εσπαο 1, Πινηειροσ, ΧΕΠ 05425−902. εσπαο 1, Πινηειροσ, ΧΕΠ 05425−902. εσπαο 1, Πινηειροσ, ΧΕΠ 05425−902. 2. Χονϖοχαο ε Πρεσενα2. Χονϖοχαο ε Πρεσενα2. Χονϖοχαο ε Πρεσενα2. Χονϖοχαο ε Πρεσενα: Dισπενσαδα α χονϖοχαο, νοσ τερmοσ δο αρτιγο 124, ♣4≡ δα Λει ν≡ : Dισπενσαδα α χονϖοχαο, νοσ τερmοσ δο αρτιγο 124, ♣4≡ δα Λει ν≡ : Dισπενσαδα α χονϖοχαο, νοσ τερmοσ δο αρτιγο 124, ♣4≡ δα Λει ν≡ : Dισπενσαδα α χονϖοχαο, νοσ τερmοσ δο αρτιγο 124, ♣4≡ δα Λει ν≡ 
6.404/76 (�Λει δασ Σ.Α.�), εm δεχορρνχια δα πρεσενα δα αχιονιστα ρεπρεσεντανδο α τοταλιδαδε δο χαπιταλ σοχιαλ δα Χοmπανηια, Σοmοσ 6.404/76 (�Λει δασ Σ.Α.�), εm δεχορρνχια δα πρεσενα δα αχιονιστα ρεπρεσεντανδο α τοταλιδαδε δο χαπιταλ σοχιαλ δα Χοmπανηια, Σοmοσ 6.404/76 (�Λει δασ Σ.Α.�), εm δεχορρνχια δα πρεσενα δα αχιονιστα ρεπρεσεντανδο α τοταλιδαδε δο χαπιταλ σοχιαλ δα Χοmπανηια, Σοmοσ 6.404/76 (�Λει δασ Σ.Α.�), εm δεχορρνχια δα πρεσενα δα αχιονιστα ρεπρεσεντανδο α τοταλιδαδε δο χαπιταλ σοχιαλ δα Χοmπανηια, Σοmοσ 
Εδυχαο Σ.Α., χονφορmε ατεσταm ασ ασσινατυρασ χονσταντεσ νο Λιϖρο δε Ρεγιστρο δε Πρεσενα δε Αχιονιστασ δα Χοmπανηια. Εδυχαο Σ.Α., χονφορmε ατεσταm ασ ασσινατυρασ χονσταντεσ νο Λιϖρο δε Ρεγιστρο δε Πρεσενα δε Αχιονιστασ δα Χοmπανηια. Εδυχαο Σ.Α., χονφορmε ατεσταm ασ ασσινατυρασ χονσταντεσ νο Λιϖρο δε Ρεγιστρο δε Πρεσενα δε Αχιονιστασ δα Χοmπανηια. Εδυχαο Σ.Α., χονφορmε ατεσταm ασ ασσινατυρασ χονσταντεσ νο Λιϖρο δε Ρεγιστρο δε Πρεσενα δε Αχιονιστασ δα Χοmπανηια. 3.3.3.3.    ΜεσαΜεσαΜεσαΜεσα: : : : 
Πρεσιδεντε: Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ; Σεχρετ〈ρια: Σαρα Γυιmαρεσ Σαmπαιο Ταϖαρεσ. Πρεσιδεντε: Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ; Σεχρετ〈ρια: Σαρα Γυιmαρεσ Σαmπαιο Ταϖαρεσ. Πρεσιδεντε: Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ; Σεχρετ〈ρια: Σαρα Γυιmαρεσ Σαmπαιο Ταϖαρεσ. Πρεσιδεντε: Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ; Σεχρετ〈ρια: Σαρα Γυιmαρεσ Σαmπαιο Ταϖαρεσ. 4. Ορδεm δο Dια4. Ορδεm δο Dια4. Ορδεm δο Dια4. Ορδεm δο Dια: Dελιβεραρ σοβρε: : Dελιβεραρ σοβρε: : Dελιβεραρ σοβρε: : Dελιβεραρ σοβρε: (ι)(ι)(ι)(ι) α ινχορποραο  α ινχορποραο  α ινχορποραο  α ινχορποραο 
δα παρχελα χινδιδα δα Σοmοσ Εδυχαο ε Παρτιχιπα⌡εσ Σ.Α. πελα Χοmπανηια, νοσ τερmοσ δο δα παρχελα χινδιδα δα Σοmοσ Εδυχαο ε Παρτιχιπα⌡εσ Σ.Α. πελα Χοmπανηια, νοσ τερmοσ δο δα παρχελα χινδιδα δα Σοmοσ Εδυχαο ε Παρτιχιπα⌡εσ Σ.Α. πελα Χοmπανηια, νοσ τερmοσ δο δα παρχελα χινδιδα δα Σοmοσ Εδυχαο ε Παρτιχιπα⌡εσ Σ.Α. πελα Χοmπανηια, νοσ τερmοσ δο Instrumento de Justiφicação e Instrumento de Justiφicação e Instrumento de Justiφicação e Instrumento de Justiφicação e Protocolo Protocolo Protocolo Protocolo 
dededede Cisão Parcial da Somos Educação e Participações S.A. e Incorporação da Parcela Cindida pela Somos Educação Investimentos S.A. Cisão Parcial da Somos Educação e Participações S.A. e Incorporação da Parcela Cindida pela Somos Educação Investimentos S.A. Cisão Parcial da Somos Educação e Participações S.A. e Incorporação da Parcela Cindida pela Somos Educação Investimentos S.A. Cisão Parcial da Somos Educação e Participações S.A. e Incorporação da Parcela Cindida pela Somos Educação Investimentos S.A.; ; ; ; 
(ιι) (ιι) (ιι) (ιι) α ρατιφιχαο δα χοντραταο δα εmπρεσα εσπεχιαλιζαδα α ρατιφιχαο δα χοντραταο δα εmπρεσα εσπεχιαλιζαδα α ρατιφιχαο δα χοντραταο δα εmπρεσα εσπεχιαλιζαδα α ρατιφιχαο δα χοντραταο δα εmπρεσα εσπεχιαλιζαδα Πεmοm Αυδιτορεσ Ινδεπενδεντεσ Σ.Σ. Πεmοm Αυδιτορεσ Ινδεπενδεντεσ Σ.Σ. Πεmοm Αυδιτορεσ Ινδεπενδεντεσ Σ.Σ. Πεmοm Αυδιτορεσ Ινδεπενδεντεσ Σ.Σ. παρα αϖαλιαρ α παρχελα χινδιδα δα παρα αϖαλιαρ α παρχελα χινδιδα δα παρα αϖαλιαρ α παρχελα χινδιδα δα παρα αϖαλιαρ α παρχελα χινδιδα δα 
Σοmοσ Εδυχαο ε Παρτιχιπα⌡εσ Σ.Α.; Σοmοσ Εδυχαο ε Παρτιχιπα⌡εσ Σ.Α.; Σοmοσ Εδυχαο ε Παρτιχιπα⌡εσ Σ.Α.; Σοmοσ Εδυχαο ε Παρτιχιπα⌡εσ Σ.Α.; (ιιι) (ιιι) (ιιι) (ιιι) α απροϖαο δο λαυδο δε αϖαλιαο δα παρχελα χινδιδα;α απροϖαο δο λαυδο δε αϖαλιαο δα παρχελα χινδιδα;α απροϖαο δο λαυδο δε αϖαλιαο δα παρχελα χινδιδα;α απροϖαο δο λαυδο δε αϖαλιαο δα παρχελα χινδιδα;    ε ε ε ε (ιϖ)(ιϖ)(ιϖ)(ιϖ) α αυτοριζαο παρα α Dιρετορια  α αυτοριζαο παρα α Dιρετορια  α αυτοριζαο παρα α Dιρετορια  α αυτοριζαο παρα α Dιρετορια 
δα Χοmπανηια πρατιχαρ τοδοσ οσ ατοσ νεχεσσ〈ριοσ ◊ ιmπλεmενταο δασ mατριασ αχιmα. δα Χοmπανηια πρατιχαρ τοδοσ οσ ατοσ νεχεσσ〈ριοσ ◊ ιmπλεmενταο δασ mατριασ αχιmα. δα Χοmπανηια πρατιχαρ τοδοσ οσ ατοσ νεχεσσ〈ριοσ ◊ ιmπλεmενταο δασ mατριασ αχιmα. δα Χοmπανηια πρατιχαρ τοδοσ οσ ατοσ νεχεσσ〈ριοσ ◊ ιmπλεmενταο δασ mατριασ αχιmα. 5. Dελιβερα⌡εσ5. Dελιβερα⌡εσ5. Dελιβερα⌡εσ5. Dελιβερα⌡εσ: Α αχιονιστα δετεντορα δα : Α αχιονιστα δετεντορα δα : Α αχιονιστα δετεντορα δα : Α αχιονιστα δετεντορα δα 
τοταλιδαδε δο χαπιταλ σοχιαλ δα Χοmπανηια δεχιδιυ, σεm ρεσσαλϖασ: τοταλιδαδε δο χαπιταλ σοχιαλ δα Χοmπανηια δεχιδιυ, σεm ρεσσαλϖασ: τοταλιδαδε δο χαπιταλ σοχιαλ δα Χοmπανηια δεχιδιυ, σεm ρεσσαλϖασ: τοταλιδαδε δο χαπιταλ σοχιαλ δα Χοmπανηια δεχιδιυ, σεm ρεσσαλϖασ: 5.1. 5.1. 5.1. 5.1. Πρελιmιναρmεντε, αυτοριζαρ α λαϖρατυρα δα ατα εm φορmα δε Πρελιmιναρmεντε, αυτοριζαρ α λαϖρατυρα δα ατα εm φορmα δε Πρελιmιναρmεντε, αυτοριζαρ α λαϖρατυρα δα ατα εm φορmα δε Πρελιmιναρmεντε, αυτοριζαρ α λαϖρατυρα δα ατα εm φορmα δε 
συm〈ριο ε α συα πυβλιχαο χοm α οmισσο δασ ασσινατυρασ δοσ αχιονιστασ, χονφορmε φαχυλτα ο αρτιγο 130, ♣♣ 1≡ ε 2≡, δα Λει δασ Σ.Α. συm〈ριο ε α συα πυβλιχαο χοm α οmισσο δασ ασσινατυρασ δοσ αχιονιστασ, χονφορmε φαχυλτα ο αρτιγο 130, ♣♣ 1≡ ε 2≡, δα Λει δασ Σ.Α. συm〈ριο ε α συα πυβλιχαο χοm α οmισσο δασ ασσινατυρασ δοσ αχιονιστασ, χονφορmε φαχυλτα ο αρτιγο 130, ♣♣ 1≡ ε 2≡, δα Λει δασ Σ.Α. συm〈ριο ε α συα πυβλιχαο χοm α οmισσο δασ ασσινατυρασ δοσ αχιονιστασ, χονφορmε φαχυλτα ο αρτιγο 130, ♣♣ 1≡ ε 2≡, δα Λει δασ Σ.Α. 
5.25.25.25.2. Απροϖαρ οσ τερmοσ ε χονδι⌡εσ δο . Απροϖαρ οσ τερmοσ ε χονδι⌡εσ δο . Απροϖαρ οσ τερmοσ ε χονδι⌡εσ δο . Απροϖαρ οσ τερmοσ ε χονδι⌡εσ δο Instrumento de Justiφicação e Protocolo de Cisão Parcial da Somos Educação e Participações S.A. Instrumento de Justiφicação e Protocolo de Cisão Parcial da Somos Educação e Participações S.A. Instrumento de Justiφicação e Protocolo de Cisão Parcial da Somos Educação e Participações S.A. Instrumento de Justiφicação e Protocolo de Cisão Parcial da Somos Educação e Participações S.A. 
e Incorporação da Parcela Cindida pela Somos Educação Investimentos S.A.e Incorporação da Parcela Cindida pela Somos Educação Investimentos S.A.e Incorporação da Parcela Cindida pela Somos Educação Investimentos S.A.e Incorporação da Parcela Cindida pela Somos Educação Investimentos S.A. (�Προτοχολο�), φιρmαδο νεστα δατα πελασ αδmινιστρα⌡εσ δα  (�Προτοχολο�), φιρmαδο νεστα δατα πελασ αδmινιστρα⌡εσ δα  (�Προτοχολο�), φιρmαδο νεστα δατα πελασ αδmινιστρα⌡εσ δα  (�Προτοχολο�), φιρmαδο νεστα δατα πελασ αδmινιστρα⌡εσ δα 
Χοmπανηια, δε υm λαδο, ε δα Χοmπανηια, δε υm λαδο, ε δα Χοmπανηια, δε υm λαδο, ε δα Χοmπανηια, δε υm λαδο, ε δα Σοmοσ Εδυχαο ε Παρτιχιπα⌡εσ Σ.Α.Σοmοσ Εδυχαο ε Παρτιχιπα⌡εσ Σ.Α.Σοmοσ Εδυχαο ε Παρτιχιπα⌡εσ Σ.Α.Σοmοσ Εδυχαο ε Παρτιχιπα⌡εσ Σ.Α., σοχιεδαδε πορ α⌡εσ, χοm σεδε να Χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο , σοχιεδαδε πορ α⌡εσ, χοm σεδε να Χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο , σοχιεδαδε πορ α⌡εσ, χοm σεδε να Χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο , σοχιεδαδε πορ α⌡εσ, χοm σεδε να Χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο 
δε Σο Παυλο, να Αϖενιδα δασ Να⌡εσ Υνιδασ, 7221, σετορ Χ, Πινηειροσ, ΧΕΠ 05425−902, ινσχριτα νο ΧΝΠϑ/ΜΦ σοβ ο ν≡ 03.824.725/0001−δε Σο Παυλο, να Αϖενιδα δασ Να⌡εσ Υνιδασ, 7221, σετορ Χ, Πινηειροσ, ΧΕΠ 05425−902, ινσχριτα νο ΧΝΠϑ/ΜΦ σοβ ο ν≡ 03.824.725/0001−δε Σο Παυλο, να Αϖενιδα δασ Να⌡εσ Υνιδασ, 7221, σετορ Χ, Πινηειροσ, ΧΕΠ 05425−902, ινσχριτα νο ΧΝΠϑ/ΜΦ σοβ ο ν≡ 03.824.725/0001−δε Σο Παυλο, να Αϖενιδα δασ Να⌡εσ Υνιδασ, 7221, σετορ Χ, Πινηειροσ, ΧΕΠ 05425−902, ινσχριτα νο ΧΝΠϑ/ΜΦ σοβ ο ν≡ 03.824.725/0001−
92, χοm σευσ ατοσ χονστιτυτιϖοσ αρθυιϖαδοσ να ϑΥΧΕΣΠ σοβ ο ΝΙΡΕ 35.300.449.606 (�ΣΕΠ�), δε ουτρο λαδο, θυε πασσα α ιντεγραρ εστα 92, χοm σευσ ατοσ χονστιτυτιϖοσ αρθυιϖαδοσ να ϑΥΧΕΣΠ σοβ ο ΝΙΡΕ 35.300.449.606 (�ΣΕΠ�), δε ουτρο λαδο, θυε πασσα α ιντεγραρ εστα 92, χοm σευσ ατοσ χονστιτυτιϖοσ αρθυιϖαδοσ να ϑΥΧΕΣΠ σοβ ο ΝΙΡΕ 35.300.449.606 (�ΣΕΠ�), δε ουτρο λαδο, θυε πασσα α ιντεγραρ εστα 92, χοm σευσ ατοσ χονστιτυτιϖοσ αρθυιϖαδοσ να ϑΥΧΕΣΠ σοβ ο ΝΙΡΕ 35.300.449.606 (�ΣΕΠ�), δε ουτρο λαδο, θυε πασσα α ιντεγραρ εστα 
ατα χοmο ατα χοmο ατα χοmο ατα χοmο Ανεξο ΙΑνεξο ΙΑνεξο ΙΑνεξο Ι. Ρεφεριδο Προτοχολο εσταβελεχε οσ τερmοσ ε χονδι⌡εσ δα χισο παρχιαλ δα ΣΕΠ ε ινχορποραο δα παρχελα χινδιδα . Ρεφεριδο Προτοχολο εσταβελεχε οσ τερmοσ ε χονδι⌡εσ δα χισο παρχιαλ δα ΣΕΠ ε ινχορποραο δα παρχελα χινδιδα . Ρεφεριδο Προτοχολο εσταβελεχε οσ τερmοσ ε χονδι⌡εσ δα χισο παρχιαλ δα ΣΕΠ ε ινχορποραο δα παρχελα χινδιδα . Ρεφεριδο Προτοχολο εσταβελεχε οσ τερmοσ ε χονδι⌡εσ δα χισο παρχιαλ δα ΣΕΠ ε ινχορποραο δα παρχελα χινδιδα 
πελα Χοmπανηια (�Παρχελα Χινδιδα�). πελα Χοmπανηια (�Παρχελα Χινδιδα�). πελα Χοmπανηια (�Παρχελα Χινδιδα�). πελα Χοmπανηια (�Παρχελα Χινδιδα�). 5.35.35.35.3. Ρατιφιχαρ α χοντραταο δα εmπρεσα εσπεχιαλιζαδα . Ρατιφιχαρ α χοντραταο δα εmπρεσα εσπεχιαλιζαδα . Ρατιφιχαρ α χοντραταο δα εmπρεσα εσπεχιαλιζαδα . Ρατιφιχαρ α χοντραταο δα εmπρεσα εσπεχιαλιζαδα Πεmοm Αυδιτορεσ Ινδεπενδεντεσ Σ.Σ.Πεmοm Αυδιτορεσ Ινδεπενδεντεσ Σ.Σ.Πεmοm Αυδιτορεσ Ινδεπενδεντεσ Σ.Σ.Πεmοm Αυδιτορεσ Ινδεπενδεντεσ Σ.Σ.,,,,    
σοχιεδαδε σιmπλεσ λιmιταδα, χοm σεδε να Χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο δε Σο Παυλο, να Αϖενιδα Φρανχισχο Ματαραζζο, 404, 2≡ ανδαρ, σοχιεδαδε σιmπλεσ λιmιταδα, χοm σεδε να Χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο δε Σο Παυλο, να Αϖενιδα Φρανχισχο Ματαραζζο, 404, 2≡ ανδαρ, σοχιεδαδε σιmπλεσ λιmιταδα, χοm σεδε να Χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο δε Σο Παυλο, να Αϖενιδα Φρανχισχο Ματαραζζο, 404, 2≡ ανδαρ, σοχιεδαδε σιmπλεσ λιmιταδα, χοm σεδε να Χιδαδε δε Σο Παυλο, Εσταδο δε Σο Παυλο, να Αϖενιδα Φρανχισχο Ματαραζζο, 404, 2≡ ανδαρ, 
χονϕυντο 201, Εδιφχιο Παρκ Οφφιχε Χεντερ, Αγυα Βρανχα, ΧΕΠ 05001−000, ινσχριτα νο ΧΝΠϑ/ΜΦ σοβ ν≡ 18.227.733/0001−29, ρεγιστραδα χονϕυντο 201, Εδιφχιο Παρκ Οφφιχε Χεντερ, Αγυα Βρανχα, ΧΕΠ 05001−000, ινσχριτα νο ΧΝΠϑ/ΜΦ σοβ ν≡ 18.227.733/0001−29, ρεγιστραδα χονϕυντο 201, Εδιφχιο Παρκ Οφφιχε Χεντερ, Αγυα Βρανχα, ΧΕΠ 05001−000, ινσχριτα νο ΧΝΠϑ/ΜΦ σοβ ν≡ 18.227.733/0001−29, ρεγιστραδα χονϕυντο 201, Εδιφχιο Παρκ Οφφιχε Χεντερ, Αγυα Βρανχα, ΧΕΠ 05001−000, ινσχριτα νο ΧΝΠϑ/ΜΦ σοβ ν≡ 18.227.733/0001−29, ρεγιστραδα 
νο Χονσεληο Ρεγιοναλ δε Χονταβιλιδαδε δο Εσταδο δε Σο Παυλο (�ΧΡΧ−ΣΠ�) σοβ ο ν≡ 2ΣΠ031056/Ο−2, τενδο χοmο χονταδορ ρεσπονσ〈ϖελ νο Χονσεληο Ρεγιοναλ δε Χονταβιλιδαδε δο Εσταδο δε Σο Παυλο (�ΧΡΧ−ΣΠ�) σοβ ο ν≡ 2ΣΠ031056/Ο−2, τενδο χοmο χονταδορ ρεσπονσ〈ϖελ νο Χονσεληο Ρεγιοναλ δε Χονταβιλιδαδε δο Εσταδο δε Σο Παυλο (�ΧΡΧ−ΣΠ�) σοβ ο ν≡ 2ΣΠ031056/Ο−2, τενδο χοmο χονταδορ ρεσπονσ〈ϖελ νο Χονσεληο Ρεγιοναλ δε Χονταβιλιδαδε δο Εσταδο δε Σο Παυλο (�ΧΡΧ−ΣΠ�) σοβ ο ν≡ 2ΣΠ031056/Ο−2, τενδο χοmο χονταδορ ρεσπονσ〈ϖελ 
σευ σ⌠χιο Ηενριθυε Σιλϖα Πρεmολι, βρασιλειρο, χασαδο, χονταδορ, πορταδορ δα Χδυλα δε Ιδεντιδαδε ΡΓ ν≡ 23.817.207−7 ΣΣΠ/ΣΠ, ινσχριτο σευ σ⌠χιο Ηενριθυε Σιλϖα Πρεmολι, βρασιλειρο, χασαδο, χονταδορ, πορταδορ δα Χδυλα δε Ιδεντιδαδε ΡΓ ν≡ 23.817.207−7 ΣΣΠ/ΣΠ, ινσχριτο σευ σ⌠χιο Ηενριθυε Σιλϖα Πρεmολι, βρασιλειρο, χασαδο, χονταδορ, πορταδορ δα Χδυλα δε Ιδεντιδαδε ΡΓ ν≡ 23.817.207−7 ΣΣΠ/ΣΠ, ινσχριτο σευ σ⌠χιο Ηενριθυε Σιλϖα Πρεmολι, βρασιλειρο, χασαδο, χονταδορ, πορταδορ δα Χδυλα δε Ιδεντιδαδε ΡΓ ν≡ 23.817.207−7 ΣΣΠ/ΣΠ, ινσχριτο 
νο ΧΠΦ/ΜΦ σοβ ο ν≡ 157.763.008−43, χοm ρεγιστρο νο ΧΡΧ−ΣΠ σοβ ο ν≡ 1ΣΠ250993/Ο−6, ρεσιδεντε ε δοmιχιλιαδο να Χιδαδε δε Σο νο ΧΠΦ/ΜΦ σοβ ο ν≡ 157.763.008−43, χοm ρεγιστρο νο ΧΡΧ−ΣΠ σοβ ο ν≡ 1ΣΠ250993/Ο−6, ρεσιδεντε ε δοmιχιλιαδο να Χιδαδε δε Σο νο ΧΠΦ/ΜΦ σοβ ο ν≡ 157.763.008−43, χοm ρεγιστρο νο ΧΡΧ−ΣΠ σοβ ο ν≡ 1ΣΠ250993/Ο−6, ρεσιδεντε ε δοmιχιλιαδο να Χιδαδε δε Σο νο ΧΠΦ/ΜΦ σοβ ο ν≡ 157.763.008−43, χοm ρεγιστρο νο ΧΡΧ−ΣΠ σοβ ο ν≡ 1ΣΠ250993/Ο−6, ρεσιδεντε ε δοmιχιλιαδο να Χιδαδε δε Σο 
Παυλο, Εσταδο δε Σο Παυλο, χοm ενδερεο χοmερχιαλ να Αϖενιδα Φρανχισχο Ματαραζζο, 404, 2≡ ανδαρ, χονϕυντο 201, Εδιφχιο Παρκ Οφφιχε Παυλο, Εσταδο δε Σο Παυλο, χοm ενδερεο χοmερχιαλ να Αϖενιδα Φρανχισχο Ματαραζζο, 404, 2≡ ανδαρ, χονϕυντο 201, Εδιφχιο Παρκ Οφφιχε Παυλο, Εσταδο δε Σο Παυλο, χοm ενδερεο χοmερχιαλ να Αϖενιδα Φρανχισχο Ματαραζζο, 404, 2≡ ανδαρ, χονϕυντο 201, Εδιφχιο Παρκ Οφφιχε Παυλο, Εσταδο δε Σο Παυλο, χοm ενδερεο χοmερχιαλ να Αϖενιδα Φρανχισχο Ματαραζζο, 404, 2≡ ανδαρ, χονϕυντο 201, Εδιφχιο Παρκ Οφφιχε 
Χεντερ, Αγυα Βρανχα, ΧΕΠ 05001−000 (�Εmπρεσα Αϖαλιαδορα�), θυε ελαβορου, α ϖαλορ χοντ〈βιλ να δατα−βασε δε 31/08/2017, ο Λαυδο Χεντερ, Αγυα Βρανχα, ΧΕΠ 05001−000 (�Εmπρεσα Αϖαλιαδορα�), θυε ελαβορου, α ϖαλορ χοντ〈βιλ να δατα−βασε δε 31/08/2017, ο Λαυδο Χεντερ, Αγυα Βρανχα, ΧΕΠ 05001−000 (�Εmπρεσα Αϖαλιαδορα�), θυε ελαβορου, α ϖαλορ χοντ〈βιλ να δατα−βασε δε 31/08/2017, ο Λαυδο Χεντερ, Αγυα Βρανχα, ΧΕΠ 05001−000 (�Εmπρεσα Αϖαλιαδορα�), θυε ελαβορου, α ϖαλορ χοντ〈βιλ να δατα−βασε δε 31/08/2017, ο Λαυδο 
δε Αϖαλιαο δα Παρχελα Χινδιδα α σερ ϖερτιδα ◊ Χοmπανηια χοm εστριτα οβσερϖνχια δοσ χριτριοσ χοντ〈βεισ ε λεγισλαο σοχιετ〈ρια δε Αϖαλιαο δα Παρχελα Χινδιδα α σερ ϖερτιδα ◊ Χοmπανηια χοm εστριτα οβσερϖνχια δοσ χριτριοσ χοντ〈βεισ ε λεγισλαο σοχιετ〈ρια δε Αϖαλιαο δα Παρχελα Χινδιδα α σερ ϖερτιδα ◊ Χοmπανηια χοm εστριτα οβσερϖνχια δοσ χριτριοσ χοντ〈βεισ ε λεγισλαο σοχιετ〈ρια δε Αϖαλιαο δα Παρχελα Χινδιδα α σερ ϖερτιδα ◊ Χοmπανηια χοm εστριτα οβσερϖνχια δοσ χριτριοσ χοντ〈βεισ ε λεγισλαο σοχιετ〈ρια 
ατυαλmεντε εm ϖιγορ (�Λαυδο δε Αϖαλιαο�). ατυαλmεντε εm ϖιγορ (�Λαυδο δε Αϖαλιαο�). ατυαλmεντε εm ϖιγορ (�Λαυδο δε Αϖαλιαο�). ατυαλmεντε εm ϖιγορ (�Λαυδο δε Αϖαλιαο�). 5.45.45.45.4. Απροϖαρ οσ τερmοσ ε χονδι⌡εσ δο Λαυδο δε Αϖαλιαο ελαβοραδο πελα Εmπρεσα . Απροϖαρ οσ τερmοσ ε χονδι⌡εσ δο Λαυδο δε Αϖαλιαο ελαβοραδο πελα Εmπρεσα . Απροϖαρ οσ τερmοσ ε χονδι⌡εσ δο Λαυδο δε Αϖαλιαο ελαβοραδο πελα Εmπρεσα . Απροϖαρ οσ τερmοσ ε χονδι⌡εσ δο Λαυδο δε Αϖαλιαο ελαβοραδο πελα Εmπρεσα 
Αϖαλιαδορα, χυϕα χ⌠πια ιντεγρου ο Προτοχολο χοmο σευ Ανεξο Α. Αϖαλιαδορα, χυϕα χ⌠πια ιντεγρου ο Προτοχολο χοmο σευ Ανεξο Α. Αϖαλιαδορα, χυϕα χ⌠πια ιντεγρου ο Προτοχολο χοmο σευ Ανεξο Α. Αϖαλιαδορα, χυϕα χ⌠πια ιντεγρου ο Προτοχολο χοmο σευ Ανεξο Α. 5.55.55.55.5. Απροϖαρ α ινχορποραο δα Παρχελα Χινδιδα πελα Χοmπανηια, νοσ . Απροϖαρ α ινχορποραο δα Παρχελα Χινδιδα πελα Χοmπανηια, νοσ . Απροϖαρ α ινχορποραο δα Παρχελα Χινδιδα πελα Χοmπανηια, νοσ . Απροϖαρ α ινχορποραο δα Παρχελα Χινδιδα πελα Χοmπανηια, νοσ 
τερmοσ δο Προτοχολο, mεδιαντε α ϖερσο ◊ Χοmπανηια δο πατριmνιο απυραδο νοσ τερmοσ δο Βαλανο−Βασε ε χονφιρmαδο πελο Λαυδο δε τερmοσ δο Προτοχολο, mεδιαντε α ϖερσο ◊ Χοmπανηια δο πατριmνιο απυραδο νοσ τερmοσ δο Βαλανο−Βασε ε χονφιρmαδο πελο Λαυδο δε τερmοσ δο Προτοχολο, mεδιαντε α ϖερσο ◊ Χοmπανηια δο πατριmνιο απυραδο νοσ τερmοσ δο Βαλανο−Βασε ε χονφιρmαδο πελο Λαυδο δε τερmοσ δο Προτοχολο, mεδιαντε α ϖερσο ◊ Χοmπανηια δο πατριmνιο απυραδο νοσ τερmοσ δο Βαλανο−Βασε ε χονφιρmαδο πελο Λαυδο δε 
Αϖαλιαο, σενδο θυε ο ϖαλορ δα Παρχελα Χινδιδα α σερ ϖερτιδο τοταλιζα Ρ∃ 10.512.080,44. Εm ραζο δα ινχορποραο δα Παρχελα Χινδιδα, Αϖαλιαο, σενδο θυε ο ϖαλορ δα Παρχελα Χινδιδα α σερ ϖερτιδο τοταλιζα Ρ∃ 10.512.080,44. Εm ραζο δα ινχορποραο δα Παρχελα Χινδιδα, Αϖαλιαο, σενδο θυε ο ϖαλορ δα Παρχελα Χινδιδα α σερ ϖερτιδο τοταλιζα Ρ∃ 10.512.080,44. Εm ραζο δα ινχορποραο δα Παρχελα Χινδιδα, Αϖαλιαο, σενδο θυε ο ϖαλορ δα Παρχελα Χινδιδα α σερ ϖερτιδο τοταλιζα Ρ∃ 10.512.080,44. Εm ραζο δα ινχορποραο δα Παρχελα Χινδιδα, 
ο χαπιταλ σοχιαλ δα Χοmπανηια σερ〈 αυmενταδο εm Ρ∃ 10.512.080,44, πασσανδο δε Ρ∃ 500,00 παρα Ρ∃ 10.512.580,44, χοm α εmισσο ο χαπιταλ σοχιαλ δα Χοmπανηια σερ〈 αυmενταδο εm Ρ∃ 10.512.080,44, πασσανδο δε Ρ∃ 500,00 παρα Ρ∃ 10.512.580,44, χοm α εmισσο ο χαπιταλ σοχιαλ δα Χοmπανηια σερ〈 αυmενταδο εm Ρ∃ 10.512.080,44, πασσανδο δε Ρ∃ 500,00 παρα Ρ∃ 10.512.580,44, χοm α εmισσο ο χαπιταλ σοχιαλ δα Χοmπανηια σερ〈 αυmενταδο εm Ρ∃ 10.512.080,44, πασσανδο δε Ρ∃ 500,00 παρα Ρ∃ 10.512.580,44, χοm α εmισσο 
δε 10.512.080 νοϖασ α⌡εσ ορδιν〈ριασ, νοmινατιϖασ ε σεm ϖαλορ νοmιναλ, ιντεγραλmεντε ατριβυδασ ◊ νιχα αχιονιστα δα ΣΕΠ, δε 10.512.080 νοϖασ α⌡εσ ορδιν〈ριασ, νοmινατιϖασ ε σεm ϖαλορ νοmιναλ, ιντεγραλmεντε ατριβυδασ ◊ νιχα αχιονιστα δα ΣΕΠ, δε 10.512.080 νοϖασ α⌡εσ ορδιν〈ριασ, νοmινατιϖασ ε σεm ϖαλορ νοmιναλ, ιντεγραλmεντε ατριβυδασ ◊ νιχα αχιονιστα δα ΣΕΠ, δε 10.512.080 νοϖασ α⌡εσ ορδιν〈ριασ, νοmινατιϖασ ε σεm ϖαλορ νοmιναλ, ιντεγραλmεντε ατριβυδασ ◊ νιχα αχιονιστα δα ΣΕΠ, Σοmοσ Σοmοσ Σοmοσ Σοmοσ 
Εδυχαο Σ.Α.Εδυχαο Σ.Α.Εδυχαο Σ.Α.Εδυχαο Σ.Α.. . . . 5.6. 5.6. 5.6. 5.6. Εm ραζο δα δελιβεραο αχιmα, αλτεραρ ο Εm ραζο δα δελιβεραο αχιmα, αλτεραρ ο Εm ραζο δα δελιβεραο αχιmα, αλτεραρ ο Εm ραζο δα δελιβεραο αχιmα, αλτεραρ ο caputcaputcaputcaput δο Αρτιγο 5≡ δο Εστατυτο Σοχιαλ, θυε πασσα α ϖιγοραρ χονφορmε  δο Αρτιγο 5≡ δο Εστατυτο Σοχιαλ, θυε πασσα α ϖιγοραρ χονφορmε  δο Αρτιγο 5≡ δο Εστατυτο Σοχιαλ, θυε πασσα α ϖιγοραρ χονφορmε  δο Αρτιγο 5≡ δο Εστατυτο Σοχιαλ, θυε πασσα α ϖιγοραρ χονφορmε 
σεγυε: σεγυε: σεγυε: σεγυε: ����Αρτιγο 5≡.Αρτιγο 5≡.Αρτιγο 5≡.Αρτιγο 5≡. O capital social, eξpresso em moeda corrente nacional, totalmente subscrito e integralizado, é de Ρ∃ 10.512.580,44,  Ο χαπιταλ σοχιαλ, εξπρεσσο εm mοεδα χορρεντε ναχιοναλ, τοταλmεντε συβσχριτο ε ιντεγραλιζαδο,  δε Ρ∃ 10.512.580,44,  Ο χαπιταλ σοχιαλ, εξπρεσσο εm mοεδα χορρεντε ναχιοναλ, τοταλmεντε συβσχριτο ε ιντεγραλιζαδο,  δε Ρ∃ 10.512.580,44,  Ο χαπιταλ σοχιαλ, εξπρεσσο εm mοεδα χορρεντε ναχιοναλ, τοταλmεντε συβσχριτο ε ιντεγραλιζαδο,  δε Ρ∃ 10.512.580,44, 
διϖιδιδο εm 10.512.580 α⌡εσ ορδιν〈ριασ, τοδασ νοmινατιϖασ ε σεm ϖαλορ νοmιναλ.� διϖιδιδο εm 10.512.580 α⌡εσ ορδιν〈ριασ, τοδασ νοmινατιϖασ ε σεm ϖαλορ νοmιναλ.� διϖιδιδο εm 10.512.580 α⌡εσ ορδιν〈ριασ, τοδασ νοmινατιϖασ ε σεm ϖαλορ νοmιναλ.� διϖιδιδο εm 10.512.580 α⌡εσ ορδιν〈ριασ, τοδασ νοmινατιϖασ ε σεm ϖαλορ νοmιναλ.� 5.75.75.75.7. Φαζερ χονσταρ θυε α Χοmπανηια αβσορϖερ〈 ε . Φαζερ χονσταρ θυε α Χοmπανηια αβσορϖερ〈 ε . Φαζερ χονσταρ θυε α Χοmπανηια αβσορϖερ〈 ε . Φαζερ χονσταρ θυε α Χοmπανηια αβσορϖερ〈 ε 
ρεγισταρ〈 ασ εϖεντυαισ ϖαρια⌡εσ πατριmονιαισ δα Παρχελα Χινδιδα οχορριδασ εντρε α δατα δο Βαλανο−Βασε ε α πρεσεντε δατα, βεm χοmο ρεγισταρ〈 ασ εϖεντυαισ ϖαρια⌡εσ πατριmονιαισ δα Παρχελα Χινδιδα οχορριδασ εντρε α δατα δο Βαλανο−Βασε ε α πρεσεντε δατα, βεm χοmο ρεγισταρ〈 ασ εϖεντυαισ ϖαρια⌡εσ πατριmονιαισ δα Παρχελα Χινδιδα οχορριδασ εντρε α δατα δο Βαλανο−Βασε ε α πρεσεντε δατα, βεm χοmο ρεγισταρ〈 ασ εϖεντυαισ ϖαρια⌡εσ πατριmονιαισ δα Παρχελα Χινδιδα οχορριδασ εντρε α δατα δο Βαλανο−Βασε ε α πρεσεντε δατα, βεm χοmο 
συχεδερ〈, σεm σολυο δε χοντινυιδαδε, απενασ νοσ διρειτοσ ε οβριγα⌡εσ ρελαχιοναδοσ ◊ Παρχελα Χινδιδα θυε ληε  ϖερτιδα, νο σενδο συχεδερ〈, σεm σολυο δε χοντινυιδαδε, απενασ νοσ διρειτοσ ε οβριγα⌡εσ ρελαχιοναδοσ ◊ Παρχελα Χινδιδα θυε ληε  ϖερτιδα, νο σενδο συχεδερ〈, σεm σολυο δε χοντινυιδαδε, απενασ νοσ διρειτοσ ε οβριγα⌡εσ ρελαχιοναδοσ ◊ Παρχελα Χινδιδα θυε ληε  ϖερτιδα, νο σενδο συχεδερ〈, σεm σολυο δε χοντινυιδαδε, απενασ νοσ διρειτοσ ε οβριγα⌡εσ ρελαχιοναδοσ ◊ Παρχελα Χινδιδα θυε ληε  ϖερτιδα, νο σενδο 
δε θυαλθυερ φορmα σολιδ〈ρια χοm α ΣΕΠ νο τοχαντε ◊ ρεσπονσαβιλιδαδε ατιϖα ε πασσιϖα ρελατιϖα ◊ παρχελα δο πατριmνιο ε αοσ διρειτοσ ε δε θυαλθυερ φορmα σολιδ〈ρια χοm α ΣΕΠ νο τοχαντε ◊ ρεσπονσαβιλιδαδε ατιϖα ε πασσιϖα ρελατιϖα ◊ παρχελα δο πατριmνιο ε αοσ διρειτοσ ε δε θυαλθυερ φορmα σολιδ〈ρια χοm α ΣΕΠ νο τοχαντε ◊ ρεσπονσαβιλιδαδε ατιϖα ε πασσιϖα ρελατιϖα ◊ παρχελα δο πατριmνιο ε αοσ διρειτοσ ε δε θυαλθυερ φορmα σολιδ〈ρια χοm α ΣΕΠ νο τοχαντε ◊ ρεσπονσαβιλιδαδε ατιϖα ε πασσιϖα ρελατιϖα ◊ παρχελα δο πατριmνιο ε αοσ διρειτοσ ε 
οβριγα⌡εσ θυε περmανεχεm να ΣΕΠ. οβριγα⌡εσ θυε περmανεχεm να ΣΕΠ. οβριγα⌡εσ θυε περmανεχεm να ΣΕΠ. οβριγα⌡εσ θυε περmανεχεm να ΣΕΠ. 5.8.5.8.5.8.5.8. Εm ραζο δα ινχορποραο δα Παρχελα Χινδιδα ορα απροϖαδα, αυτοριζαρ οσ Dιρετορεσ δα Χοm− Εm ραζο δα ινχορποραο δα Παρχελα Χινδιδα ορα απροϖαδα, αυτοριζαρ οσ Dιρετορεσ δα Χοm− Εm ραζο δα ινχορποραο δα Παρχελα Χινδιδα ορα απροϖαδα, αυτοριζαρ οσ Dιρετορεσ δα Χοm− Εm ραζο δα ινχορποραο δα Παρχελα Χινδιδα ορα απροϖαδα, αυτοριζαρ οσ Dιρετορεσ δα Χοm−
πανηια α πρατιχαρ τοδοσ οσ ατοσ νεχεσσ〈ριοσ ◊ ιmπλεmενταο δα οπεραο δε ινχορποραο ε αβσορο δο πατριmνιο λθυιδο δα Παρχελα πανηια α πρατιχαρ τοδοσ οσ ατοσ νεχεσσ〈ριοσ ◊ ιmπλεmενταο δα οπεραο δε ινχορποραο ε αβσορο δο πατριmνιο λθυιδο δα Παρχελα πανηια α πρατιχαρ τοδοσ οσ ατοσ νεχεσσ〈ριοσ ◊ ιmπλεmενταο δα οπεραο δε ινχορποραο ε αβσορο δο πατριmνιο λθυιδο δα Παρχελα πανηια α πρατιχαρ τοδοσ οσ ατοσ νεχεσσ〈ριοσ ◊ ιmπλεmενταο δα οπεραο δε ινχορποραο ε αβσορο δο πατριmνιο λθυιδο δα Παρχελα 
Χινδιδα πελα Χοmπανηια, προmοϖενδο τοδοσ οσ ρεγιστροσ, ασ τρανσχρι⌡εσ ε αϖερβα⌡εσ νεχεσσ〈ριασ νοσ ⌠ργοσ ε ρεπαρτι⌡εσ πβλιχασ Χινδιδα πελα Χοmπανηια, προmοϖενδο τοδοσ οσ ρεγιστροσ, ασ τρανσχρι⌡εσ ε αϖερβα⌡εσ νεχεσσ〈ριασ νοσ ⌠ργοσ ε ρεπαρτι⌡εσ πβλιχασ Χινδιδα πελα Χοmπανηια, προmοϖενδο τοδοσ οσ ρεγιστροσ, ασ τρανσχρι⌡εσ ε αϖερβα⌡εσ νεχεσσ〈ριασ νοσ ⌠ργοσ ε ρεπαρτι⌡εσ πβλιχασ Χινδιδα πελα Χοmπανηια, προmοϖενδο τοδοσ οσ ρεγιστροσ, ασ τρανσχρι⌡εσ ε αϖερβα⌡εσ νεχεσσ〈ριασ νοσ ⌠ργοσ ε ρεπαρτι⌡εσ πβλιχασ 
χοmπετεντεσ, νοσ τερmοσ ε παρα οσ φινσ δα λεγισλαο απλιχ〈ϖελ. χοmπετεντεσ, νοσ τερmοσ ε παρα οσ φινσ δα λεγισλαο απλιχ〈ϖελ. χοmπετεντεσ, νοσ τερmοσ ε παρα οσ φινσ δα λεγισλαο απλιχ〈ϖελ. χοmπετεντεσ, νοσ τερmοσ ε παρα οσ φινσ δα λεγισλαο απλιχ〈ϖελ. 5.9. 5.9. 5.9. 5.9. Απροϖαρ α χονσολιδαο δο Εστατυτο Σοχιαλ, ο θυαλ πασσα α ϖιγοραρ Απροϖαρ α χονσολιδαο δο Εστατυτο Σοχιαλ, ο θυαλ πασσα α ϖιγοραρ Απροϖαρ α χονσολιδαο δο Εστατυτο Σοχιαλ, ο θυαλ πασσα α ϖιγοραρ Απροϖαρ α χονσολιδαο δο Εστατυτο Σοχιαλ, ο θυαλ πασσα α ϖιγοραρ 
νοσ τερmοσ δο νοσ τερmοσ δο νοσ τερmοσ δο νοσ τερmοσ δο Ανεξο ΙΙΑνεξο ΙΙΑνεξο ΙΙΑνεξο ΙΙ, ρεφλετινδο α αλτεραο απροϖαδα αχιmα. , ρεφλετινδο α αλτεραο απροϖαδα αχιmα. , ρεφλετινδο α αλτεραο απροϖαδα αχιmα. , ρεφλετινδο α αλτεραο απροϖαδα αχιmα. 6.6.6.6.    ΕνχερραmεντοΕνχερραmεντοΕνχερραmεντοΕνχερραmεντο: Ναδα mαισ ηαϖενδο α σε τραταρ, φοι ενχερραδα εστα : Ναδα mαισ ηαϖενδο α σε τραταρ, φοι ενχερραδα εστα : Ναδα mαισ ηαϖενδο α σε τραταρ, φοι ενχερραδα εστα : Ναδα mαισ ηαϖενδο α σε τραταρ, φοι ενχερραδα εστα 
Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτραορδιν〈ρια, δα θυαλ σε λαϖρου α πρεσεντε ατα θυε, λιδα ε απροϖαδα, φοι ασσιναδα πελοσ mεmβροσ δα mεσα ε πελα Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτραορδιν〈ρια, δα θυαλ σε λαϖρου α πρεσεντε ατα θυε, λιδα ε απροϖαδα, φοι ασσιναδα πελοσ mεmβροσ δα mεσα ε πελα Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτραορδιν〈ρια, δα θυαλ σε λαϖρου α πρεσεντε ατα θυε, λιδα ε απροϖαδα, φοι ασσιναδα πελοσ mεmβροσ δα mεσα ε πελα Ασσεmβλεια Γεραλ Εξτραορδιν〈ρια, δα θυαλ σε λαϖρου α πρεσεντε ατα θυε, λιδα ε απροϖαδα, φοι ασσιναδα πελοσ mεmβροσ δα mεσα ε πελα 
αχιονιστα πρεσεντε. αχιονιστα πρεσεντε. αχιονιστα πρεσεντε. αχιονιστα πρεσεντε. 7. Ασσινατυρασ7. Ασσινατυρασ7. Ασσινατυρασ7. Ασσινατυρασ: Μεσα: Πρεσιδεντε: Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ; Σεχρετ〈ρια: Σαρα Γυιmαρεσ Σαmπαιο Ταϖαρεσ. Αχιονιστα: : Μεσα: Πρεσιδεντε: Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ; Σεχρετ〈ρια: Σαρα Γυιmαρεσ Σαmπαιο Ταϖαρεσ. Αχιονιστα: : Μεσα: Πρεσιδεντε: Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ; Σεχρετ〈ρια: Σαρα Γυιmαρεσ Σαmπαιο Ταϖαρεσ. Αχιονιστα: : Μεσα: Πρεσιδεντε: Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ; Σεχρετ〈ρια: Σαρα Γυιmαρεσ Σαmπαιο Ταϖαρεσ. Αχιονιστα: 
Σοmοσ Εδυχαο Σ.Α. (πορ Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ ε Γυιληερmε Φιγυειρεδο Μαια Λυζ). Χερτιφιχο θυε α πρεσεντε  χ⌠πια φιελ δα ατα λαϖραδα Σοmοσ Εδυχαο Σ.Α. (πορ Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ ε Γυιληερmε Φιγυειρεδο Μαια Λυζ). Χερτιφιχο θυε α πρεσεντε  χ⌠πια φιελ δα ατα λαϖραδα Σοmοσ Εδυχαο Σ.Α. (πορ Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ ε Γυιληερmε Φιγυειρεδο Μαια Λυζ). Χερτιφιχο θυε α πρεσεντε  χ⌠πια φιελ δα ατα λαϖραδα Σοmοσ Εδυχαο Σ.Α. (πορ Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ ε Γυιληερmε Φιγυειρεδο Μαια Λυζ). Χερτιφιχο θυε α πρεσεντε  χ⌠πια φιελ δα ατα λαϖραδα 
εm λιϖρο πρ⌠πριο. Σο Παυλο, 29/09/2017. Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ − Πρεσιδεντε, Σαρα Γυιmαρεσ Σαmπαιο Ταϖαρεσ − Σεχρετ〈ρια. εm λιϖρο πρ⌠πριο. Σο Παυλο, 29/09/2017. Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ − Πρεσιδεντε, Σαρα Γυιmαρεσ Σαmπαιο Ταϖαρεσ − Σεχρετ〈ρια. εm λιϖρο πρ⌠πριο. Σο Παυλο, 29/09/2017. Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ − Πρεσιδεντε, Σαρα Γυιmαρεσ Σαmπαιο Ταϖαρεσ − Σεχρετ〈ρια. εm λιϖρο πρ⌠πριο. Σο Παυλο, 29/09/2017. Dανιελ Χορδειρο Αmαραλ − Πρεσιδεντε, Σαρα Γυιmαρεσ Σαmπαιο Ταϖαρεσ − Σεχρετ〈ρια. ϑΥΧΕΣΠ ϑΥΧΕΣΠ ϑΥΧΕΣΠ ϑΥΧΕΣΠ 
ν≡ 483.046/17−6 εm 20/10/2017. Φλ〈ϖια Ρ. Βριττο Γοναλϖεσ − Σεχρετ〈ρια Γεραλ.ν≡ 483.046/17−6 εm 20/10/2017. Φλ〈ϖια Ρ. Βριττο Γοναλϖεσ − Σεχρετ〈ρια Γεραλ.ν≡ 483.046/17−6 εm 20/10/2017. Φλ〈ϖια Ρ. Βριττο Γοναλϖεσ − Σεχρετ〈ρια Γεραλ.ν≡ 483.046/17−6 εm 20/10/2017. Φλ〈ϖια Ρ. Βριττο Γοναλϖεσ − Σεχρετ〈ρια Γεραλ.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAESERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAESERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAESERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES - SEMAE
COMUNICADOCOMUNICADOCOMUNICADOCOMUNICADO

DECISÃO DE RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃODECISÃO DE RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃODECISÃO DE RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃODECISÃO DE RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 040-2/2017 - PROCESSO Nº 203.248/2017PREGÃO Nº 040-2/2017 - PROCESSO Nº 203.248/2017PREGÃO Nº 040-2/2017 - PROCESSO Nº 203.248/2017PREGÃO Nº 040-2/2017 - PROCESSO Nº 203.248/2017

Objeto: Objeto: Objeto: Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de aterramento de valas, Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de aterramento de valas, Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de aterramento de valas, Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de aterramento de valas, 
cavas e recomposição de pavimento asfáltico pelo período de 12 (doze) meses.cavas e recomposição de pavimento asfáltico pelo período de 12 (doze) meses.cavas e recomposição de pavimento asfáltico pelo período de 12 (doze) meses.cavas e recomposição de pavimento asfáltico pelo período de 12 (doze) meses.
O Serviço Municipal de Águas e Esgotos, por intermédio do Sr. Diretor Geral, comunica que deu O Serviço Municipal de Águas e Esgotos, por intermédio do Sr. Diretor Geral, comunica que deu O Serviço Municipal de Águas e Esgotos, por intermédio do Sr. Diretor Geral, comunica que deu O Serviço Municipal de Águas e Esgotos, por intermédio do Sr. Diretor Geral, comunica que deu 
DESPROVIMENTODESPROVIMENTODESPROVIMENTODESPROVIMENTO ao recurso impetrado por empresa participante da licitação em epígrafe, mantendo  ao recurso impetrado por empresa participante da licitação em epígrafe, mantendo  ao recurso impetrado por empresa participante da licitação em epígrafe, mantendo  ao recurso impetrado por empresa participante da licitação em epígrafe, mantendo 
a a a a inabilitação das empresas CONSTRUVAP CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA. e SOMAC inabilitação das empresas CONSTRUVAP CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA. e SOMAC inabilitação das empresas CONSTRUVAP CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA. e SOMAC inabilitação das empresas CONSTRUVAP CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA. e SOMAC 
COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA- EPP.COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA- EPP.COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA- EPP.COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA- EPP. Confi rma a  Confi rma a  Confi rma a  Confi rma a habilitação da empresa POTENZA habilitação da empresa POTENZA habilitação da empresa POTENZA habilitação da empresa POTENZA 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., a quem adjudica o objeto da licitação no valor global de R$ , a quem adjudica o objeto da licitação no valor global de R$ , a quem adjudica o objeto da licitação no valor global de R$ , a quem adjudica o objeto da licitação no valor global de R$ 
10.400.000,00 (dez milhões e quatrocentos mil reais), e homologa o resultado. 10.400.000,00 (dez milhões e quatrocentos mil reais), e homologa o resultado. 10.400.000,00 (dez milhões e quatrocentos mil reais), e homologa o resultado. 10.400.000,00 (dez milhões e quatrocentos mil reais), e homologa o resultado. 

Mogi das Cruzes, em 01 de dezembro de 2017. Mogi das Cruzes, em 01 de dezembro de 2017. Mogi das Cruzes, em 01 de dezembro de 2017. Mogi das Cruzes, em 01 de dezembro de 2017. 
PAULO ANTONIO GODOI BEONO JUNIORPAULO ANTONIO GODOI BEONO JUNIORPAULO ANTONIO GODOI BEONO JUNIORPAULO ANTONIO GODOI BEONO JUNIOR - Diretor Geral. - Diretor Geral. - Diretor Geral. - Diretor Geral.

PREFEITURA DE PAULICÉIAPREFEITURA DE PAULICÉIAPREFEITURA DE PAULICÉIAPREFEITURA DE PAULICÉIA

Extrato de Edital de Chamada Publica n° 003/2017 Extrato de Edital de Chamada Publica n° 003/2017 Extrato de Edital de Chamada Publica n° 003/2017 Extrato de Edital de Chamada Publica n° 003/2017 

Objeto: A Prefeitura de Paulicéia, Estado de São Paulo, com sede à Av. Paulista, nº 1649 – Centro – Objeto: A Prefeitura de Paulicéia, Estado de São Paulo, com sede à Av. Paulista, nº 1649 – Centro – Objeto: A Prefeitura de Paulicéia, Estado de São Paulo, com sede à Av. Paulista, nº 1649 – Centro – Objeto: A Prefeitura de Paulicéia, Estado de São Paulo, com sede à Av. Paulista, nº 1649 – Centro – 
Paulicéia/SP, usando de suas atribuições legais, torna público que se acha aberta nesta unidade, a Paulicéia/SP, usando de suas atribuições legais, torna público que se acha aberta nesta unidade, a Paulicéia/SP, usando de suas atribuições legais, torna público que se acha aberta nesta unidade, a Paulicéia/SP, usando de suas atribuições legais, torna público que se acha aberta nesta unidade, a 
licitação na modalidade Chamada Pública, com base no art.25 “caput” da Lei Complementar Federal licitação na modalidade Chamada Pública, com base no art.25 “caput” da Lei Complementar Federal licitação na modalidade Chamada Pública, com base no art.25 “caput” da Lei Complementar Federal licitação na modalidade Chamada Pública, com base no art.25 “caput” da Lei Complementar Federal 
nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que estará recebendo até o dia nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que estará recebendo até o dia nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que estará recebendo até o dia nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que estará recebendo até o dia 19 de dezembro de 2017, no 19 de dezembro de 2017, no 19 de dezembro de 2017, no 19 de dezembro de 2017, no 

horário de 08h00m às 11h00m e das 13h00m às 16h30mhorário de 08h00m às 11h00m e das 13h00m às 16h30mhorário de 08h00m às 11h00m e das 13h00m às 16h30mhorário de 08h00m às 11h00m e das 13h00m às 16h30m, no Setor de Licitações e Contratos a , no Setor de Licitações e Contratos a , no Setor de Licitações e Contratos a , no Setor de Licitações e Contratos a 
documentação para Credenciamento de Instituição Financeira para prestação de Serviços Bancários documentação para Credenciamento de Instituição Financeira para prestação de Serviços Bancários documentação para Credenciamento de Instituição Financeira para prestação de Serviços Bancários documentação para Credenciamento de Instituição Financeira para prestação de Serviços Bancários 
de recolhimento de tributos: impostos, taxas, dívida ativa, contribuições de melhorias e demais receitas de recolhimento de tributos: impostos, taxas, dívida ativa, contribuições de melhorias e demais receitas de recolhimento de tributos: impostos, taxas, dívida ativa, contribuições de melhorias e demais receitas de recolhimento de tributos: impostos, taxas, dívida ativa, contribuições de melhorias e demais receitas 
municipais através de DAM, em padrão FEBRABAN por intermédio de suas agências, com prestação municipais através de DAM, em padrão FEBRABAN por intermédio de suas agências, com prestação municipais através de DAM, em padrão FEBRABAN por intermédio de suas agências, com prestação municipais através de DAM, em padrão FEBRABAN por intermédio de suas agências, com prestação 
de contas por meio magnético de valores arrecadados. Quaisquer esclarecimentos e informações de contas por meio magnético de valores arrecadados. Quaisquer esclarecimentos e informações de contas por meio magnético de valores arrecadados. Quaisquer esclarecimentos e informações de contas por meio magnético de valores arrecadados. Quaisquer esclarecimentos e informações 
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