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A Dor Social é um tema 

importante quando 

falamos de inclusão e 

diversidade

Trata-se do sentimento 
que as pessoas têm em 
relação a serem incluídas 

ou rejeitadas no grupo social em 
que estão inseridas, podendo 
ser profi ssional ou pessoal. Em 
um experimento realizado pela 
área de neurociência social da 
Universidade da Califórnia foi 
possível compreender melhor o 
que ocorre no cérebro de uma 
pessoa quando ela é rejeitada. 

Durante o estudo, o cérebro 
era examinado por um apare-
lho de ressonância magnética 
enquanto pessoas voluntárias 
jogavam um jogo eletrônico, 
quando, de repente, na metade 
do jogo, uma pessoa era exclu-
ída da brincadeira. Quando a 
pessoa descobria que tinha sido 
eliminada, ela expressava um 
sentimento de raiva por ter sido 
julgada e excluída. Mas quem é 
que nunca passou por situações 
semelhantes em algum momen-
to da vida?

O que não sabíamos é que a 
parte do cérebro responsável 
por esse sentimento de exclusão 
(o córtex cingulado anterior) é 
a mesma que causa a dor. Desta 
forma, o sentimento de rejeição 
provoca no cérebro o mesmo 

tipo de reação da dor física. Mas 
o que isso tem a ver com a sua 
corporação? Tudo! O nosso cé-
rebro vê o ambiente de trabalho 
como um sistema social. 

Esse vilão mina o clima organi-
zacional e se torna uma ameaça 
a diversidade e, principalmente, 
a inclusão, pois faz com que a 
pessoa não se sinta pertencen-
te ao time e apresente baixo 
desempenho para criar e tomar 
decisões e, assim, ela tende a 
deixar a empresa.Pessoas que 
se sentem excluídas ou que não 
são reconhecidas no trabalho 
experimentam fortes impulsos 
neurais, similares a uma panca-
da na cabeça.

Por isso, é importante que os 
líderes aprendam a entender 
essa dinâmica para consegui-
rem engajar seus colaborado-
res, fazendo com que eles se 
sintam pertencentes ao time. 
Essa habilidade de conduzir o 
cérebro social dos colaborado-
res para alcançar um desempe-
nho mais efi ciente se tornará 
um dos grandes diferenciais da 
liderança no futuro. 

E você está preparado para 
ser um líder colaborativo que se 
conecta com seus colaboradores 
de forma empática e inclusiva?

(*) - É palestrante, especialista em 
diversidade, empoderamento feminino 

e familiar, CEO da CKZ Diversidade 
e idealizadora do Fórum Mulheres 

em Destaque e do Fórum Gestão da 
Diversidade e Inclusão (goo.gl/QQfxk5).

Dor Social: você já se 
sentiu excluído? 

Cris Kerr (*)

São Paulo, quarta-feira, 25 de abril de 2018

Fair Corretora de Câmbio S/A - CNPJ/MF nº 32.648.370/0001-26
Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017  

e 2016 e semestre findo em 31 de dezembro de 2017 (Valores expressos em R$ mil)
Balanços Patrimoniais - Ativo Nota   2.017    2.016
Circulante  49.226 38.710 
Disponibilidades 4 21.360 17.090 
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
Carteira Própria 5.1 1 642 
Títulos e Valores Mobiliários Instrumentos 
 Financeiros Derivativos
Carteira Própria 5.2 13.352 12.534 
Outros Créditos  14.488 8.420 
Cambio  5.268 2.129 
Rendas a receber  4.023 2.709 
Diversos 6.1 5.423 3.742 
Provisão Outros Créditos Liquidação Duvidosa  (226) (160)
Outros Valores  25 24 
Despesa Antecipadas  25 24 
Não Circulante
Outros Créditos  14.627 10.088 
Impostos a Recuperar  320 36 
Diversos 6.2 14.307 10.052 
Permanente  505 582 
Investimentos  81 81 
Outros Investimentos  81 81 
Imobilizado de uso  396 475 
Outras Imobilizações de Uso 7 396 475 
Intangível  28 26 
Software e outros intangíveis 8 28 26 
Total do ativo  64.358 49.380
Balanços Patrimoniais - Passivo Nota   2.017    2.016
Circulante  32.327 21.294
Relações Interdependências  11.264 7.852
Ordens de Pagamentos  11.264 7.852
Obrigações para Empréstimos  5.433 -
Obrigações ME  5.433 -
Outras Obrigações  15.630 13.442
Cambio  9.384 7.377
Fiscais e Previdenciárias  1.818 2.403
Diversas 9 4.428 3.662
Não circulante
Outras Obrigações  15.692 13.300
Fiscais e Previdenciárias  13.844 11.452
Diversos 10 1.848 1.848
Patrimônio líquido  16.339 14.786
Capital Social
De domiciliados no país 11 8.617 8.617
Reserva de Lucros  7.661 6.108
Ajuste a Valores de Mercado  61 61
Total do passivo  64.358 49.380

Demonstração de Resultados 2ºSemestre       Exercícios    
      2.017     2.017    2.016
Receitas da intermediação financeira 17.593 33.898 31.061
Resultado de Operações de Câmbio 17.013 32.524 29.341
Resultado de operações com TVM 580 1.374 1.720
Resultado bruto de intermediação financeira 17.593 33.898 31.061
Outras receitas/despesas operacionais (16.270) (30.970) (25.445)
Receitas de prestação de serviços 15.631 29.791 30.957
Provisão p/ Créditos Liquidação Duvidosa (26) (66) 202
Despesas de pessoal (5.713) (10.921) (9.498)
Outras despesas administrativas (23.369) (43.802) (40.817)
Despesas tributárias (2.809) (5.843) (6.070)
Outras despesas operacionais – (147) (219)
Outras receitas operacionais 16 18 –
Resultado operacional 1.323 2.928 5.616
Resultado antes da tributação sobre os lucros
e participações 1.323 2.928 5.616
Imposto de Renda e Contribuição Social (606) (1.375) (2.440)
Lucro líquido do período 717 1.553 3.176
Quantidade de ações 8.617 8.617 8.617
Lucro líquido por ações do capital social 0,0832 0,1802 0,3686

Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido 
 Capital Reservas Ajuste a Valores Lucros a Disponível Lucros/Prejuízos
  Social       Legal         de Mercado                 Acionistas        Acumulados     Total
Saldos em 01de janeiro de 2016 3.617 455 61 7.477 – 11.610
Aproveitamento de Reserva Legal 455 (455) – – – –
Aprovação de Reservas Especiais 4.545 – – (4.545) – -–
Lucro do Período – – – – 3.176 3.176
Transferências:
Reserva Legal – 158 – – (158) –
A Disposição dos Acionistas – – – 3.018 (3.018) –
Saldos em 31 de dezembro de 2016 8.617 158 61 5.950 – 14.786
Saldos em 01 de janeiro de 2017 8.617 158 61 5.950 – 14.786
Lucro do Período – – – – 1.553 1.553
Transferências:
Reserva Legal – 79 – – (79) –
A Disposição dos Acionistas – – – 1.474 (1.474) –
Saldos em 31 de dezembro de 2017 8.617 237 61 7.424 – 16.339
Mutações do Período – 79 1.561 – 1.553
Saldos em 01 de julho de  2017 8.617 201 61 6.743 – 15.622
Lucro do Período – – – – 717 717
Transferências:
Reserva Legal – 36 – – (36) –
A Disposição dos Acionistas – – – 681 (681) –
Saldos em 31 de dezembro de 2017 8.617 237 61 7.424 – 16.339
Mutações do Período – 36 – 681 – 717Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Descrição 2ºSemestre     Exercícios   
Fluxo de Caixa das atividades operacionais    2.017     2.017   2.016
Resultado do semestre/exercício 717 1.553 3.176
Depreciação e amortização 58 116 119
Variações nos ativos e passivos
(Aumento)/Redução em outros créditos 1.406 (11.426) (2.327)
Aumento/(Redução) em outras obrigações 3.576 13.425 7.778
Disponibilidades líquidas geradas pelas
 (aplicadas nas) atividades operacionais 5.757 3.668 8.746
Fluxo de Caixa das atividades de investimentos
Compras de Imobilizado (37) (39) (60)
Disponibilidades líquidas geradas pelas 
 (aplicadas nas) atividades de investimentos (37) (39) (60)
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento
Disponibilidades líquidas geradas pelas 
 (aplicadas nas) atividades de Aumento/ Redução
 líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa 5.720 3.629 8.686
Aumento (Redução) nas disponibilidades: 5.720 3.629 8.686
No inicio do semestre/período 15.641 17.732 9.046
No final do período/período 21.361 21.361 17.732

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
1) Contexto Operacional - A Fair Corretora De Cambio S/A tem por ob-
jetivo social a intermediação de operações de câmbio, inclusive em Bolsas 
de Mercadorias e Futuros e a prática de operações no mercado de taxas 
flutuantes. 2) Apresentação das Demonstrações Financeiras - A Diretoria 
da Fair autorizou a conclusão da elaboração das Demonstrações Financeiras 
em 04 de abril de 2018. Tais Demonstrações foram elaboradas de acordo 
com as normas regulamentares constantes do Plano Contábil das Instituições 
do Sistema Financeiro Nacional – COSIF, e estão sendo apresentadas em 
conformidade com a atual legislação societária e com as práticas contábeis, 
em observância aos Pronunciamentos Contábeis homologados pelo Banco 
Central do Brasil, que incluem estimativas e premissas, como a mensuração 
de provisões para perdas de créditos a receber, estimativas do valor justo 
de certos instrumentos financeiros, estimativas para a determinação da vida 
útil de ativos e provisões necessárias para passivos contingentes, portanto, 
os resultados efetivos podem ser diferentes destas estimativas e premissas. 
3) Resumo das Principais Práticas Contábeis - a) Apuração dos Resul-
tados: As receitas e Despesas são contabilizadas de acordo com o regime 
de competência;  b) Caixa e Equivalentes de Caixa: São representados 
por disponibilidades em moeda nacional e aplicações no mercado aberto, 
cujos vencimentos das operações na data da efetiva aplicação são iguais ou 
inferiores a 90 dias, apresentando risco insignificante de mudança de valor 
justo, e são utilizadas com objetivo de gerenciar os compromissos de curto 
prazo. As aplicações interfinanceiras de liquidez estão reconhecidas pelos 
valores de aquisição (papéis de compra), cujos rendimentos incorridos estão 
reconhecidos até a data do balanço. c) Moeda estrangeira: Transações em 
moeda estrangeira, isto é, todas aquelas que não realizadas na moeda funcio-
nal, são convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada transação. Ativos 
e passivos monetários em moeda estrangeira são convertidos para a moeda 
funcional pela taxa de câmbio da data do fechamento. Os ganhos e as perdas 
de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e os passivos monetários 
são reconhecidos na demonstração de resultados. d) Ativo Circulante e 
Não Circulante: Demonstrados pelos valores de custo e/ou de realização, 
incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos até a data do balanço; 
e)  Permanente: Demonstrado pelo valor do custo de aquisição, está sujeito 
à avaliação do valor recuperável em períodos anuais ou em maior frequência 
se as condições ou as circunstâncias indicarem a possibilidade de perda dos 
seus valores e sua avaliação considera os seguintes aspectos: • Investimentos 
- São avaliados pelo método de custo de aquisição, deduzidos de provisão 
para perda, quando aplicável. • Imobilizado - A depreciação do imobilizado é 

o objetivo de serem negociados frequentemente e de forma ativa, são contabi-
lizados a valor de mercado, com as perdas e ganhos reconhecidos diretamente 
no resultado do período; e Títulos Disponíveis para Venda – Títulos e valores 
mobiliários que não se enquadram como para negociação nem como mantidos 
até o vencimento, ajustados pelo valor de mercado em contrapartida à conta 
destacada no Patrimônio Líquido, líquido dos correspondentes efeitos tributá-
rios. De acordo com o estabelecido na Circular nº 3082/2002 os instrumentos 
financeiros derivativos são contabilizados pelo valor de mercado, com as valo-
rizações e desvalorizações reconhecidas diretamente no resultado do período.
5.1) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez - Descrição   2017   2016
Certificado Depósito Bancário 1 642
Total 1 642
5.2) TVM Instrução Financeiras Derivados - Descrição    2017    2016
Certificado Depósito Bancário 1.790 1.941
Letras de Cambio – 318
Fundos de Investimentos  11.562 10.275
Total 13.352 12.534
6) Outros Créditos Diversos - 6.1 Circulante: Descrição    2017    2016
Adiantamentos Salariais  39 27
Adiantamentos a Autonomos 110 154
Impostos a Compensar (PIS, IRRF, PCC) –     10
Devedores Diversos 5.274 3.551
Total 5.423 3.742
6.2 Não Circulante Descrição    2017    2016
  Cofins - Interposição de Recursos 9.491 7.073
 Pert - MP 783/2017 244 –
 Recursos trabalhistas 133 123
 Depósito Judicial - Pmsp 209 209
 Deposito Judicial Cofins 690 690
 Depósito Judicial - CVM Pool Net 1.027  1.027
 Depósito Judicial 15 15
 Outros pagamentos a ressarcir 915 915
 Titls Vinculados a Garantias – LC 355 –
 Titls Vinculados a Garantias – CDB 1.227 –
Total 14.307 10.052
7) Investimentos Descrição    2017    2016
BBM - Bolsa Brasileira De Mercadorias 81 81
Total 81 81
8) Imobilizado - Composição:
                               2017                      2016
  Custo de Depreciação Valor Valor
 Taxa Aquisição   Acumulada Líquido  Líquido
Instalações 10% 238 202 36 32
Móveis e equipamentos 10% 648 401 247 282
Sist. de comunicação 10% 81 80 1 3
Sist. de Proc. de dados 20% 602 501 101 139
Sistemas de segurança 10% 19 15 4 7
Sist. de Transportes 20% 28 21 7 12
Total  1.617 1.220 396 475
9) Intangível - Composição:                             2017                       2016
  Custo de Amortização Valor Valor
 Taxa Aquisição   Acumulada Líquido Líquido
Software 25% 14 5 9 6
Marcas e Patentes 20% 19 0 19 19
Total  28 3 28 25
10) Outras Obrigações – Circulante - Descrição    2017    2016
Obrigações por aquisições de bens 6 2
Provisão com Despesas de Pessoal 983   804
Provisão de Despesas administrativas 3.439 2.856
Total 4.428 3.662
10) Não Circulante: Descrição 2017 2016
Provisão para passivos contingentes 1.137 1.137
Vlres a pagar de ações preferenciais 711 703
Total 1.848 1.848

Aos Diretores e Administradores da Fair Corretora de Câmbio S/A. São Paulo - SP - Opinião - Examinamos as demonstrações contábeis da FAIR Corretora 
de Câmbio S/A, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações de resultado, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos assuntos descritos na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalvas”, as demonstrações 
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da FAIR Corretora de Câmbio 
S/A, em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para opinião com ressalvas - A FAIR 
Corretora de Câmbio S/A aderiu ao Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, instituído pelas Leis nº 13.496 de 24 de outubro 2017, o saldo 
de parcelamento ainda não foi consolidado pelos órgãos competentes. A contabilização dessa obrigação está sendo realizada pelo Regime de Caixa, por 
ocasião das parcelas recolhidas mensalmente. Para validação dos saldos dos caixas representados por moedas nacionais e estrangeiras através de critério 
de seleção, considerando a relevância dos saldos mantidos pelos correspondentes cambiais, em datas subsequentes ao encerramento do semestre findo 
em 31 de dezembro de 2017, procedemos às contagens físicas de numerários. Como resultado desse procedimento, apuramos superavaliação do saldo 
de caixa no montante de R$ 2.186 mil. Salientamos que a FAIR Corretora de Câmbio S/A, não apresentou a movimentação retroativa desde as datas das 
contagens dos saldos em espécie até 31 de dezembro de 2017. A FAIR Corretora de Câmbio S/A firmou termo de confissão de divida, com garantias reais 
com seu Correspondente para regularização da posição de saldo, no entanto, o saldo contábil das disponibilidades para data base de 31 de dezembro de 
2017, não havia sido regularizado. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. 
Somos independentes em relação à Corretora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase - Destacamos o mencionado na nota 
explicativa nº 10.1 que descreve as contingências tributárias e cíveis referentes aos processos instaurados pelos órgãos reguladores contra a FAIR Corretora 
de Câmbio S/A, considerados pelos seus Assessores Jurídicos com probabilidade de perda possível. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a 
esse assunto. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis - A administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às Instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade da FAIR Corretora de Câmbio S/A continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 

Relatório dos Auditores Independentes

feita pelo método linear, com base nas seguintes taxas anuais: edificações – 
20% para sistema de processamento de dados, 10% instalações e 10% para 
sistema de segurança, moveis e equipamentos e sistema de comunicação. f) 
Ativos Intangíveis: São demonstrados ao custo de aquisição, líquidos das 
respectivas amortizações acumuladas. As amortizações são calculadas pelo 
método linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos direitos de 
uso. O quadro de amortização com as taxas praticadas está demonstrado na 
Nota 09;  g) Provisões, Ativos e Passivos Contingentes: O reconhecimen-
to, a mensuração e a divulgação das provisões, das contingências ativas e 
passivas e também das obrigações legais são efetuadas de acordo com os 
critérios definidos pelo CPC 25, o qual foi aprovado pela Resolução nº 3.823/09 
do CMN, sendo: Ativos Contingentes,  não são reconhecidos contabilmente, 
exceto quando a Administração possui controle da situação ou quando há 
garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não caibam 
mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo. Provisões, 
são constituídas levando em consideração a opinião dos assessores jurídicos, 
a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexi-
dade e o posicionamento de tribunais, sempre que a perda for avaliada como 
provável, o que ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação 
das obrigações, e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com 
suficiente segurança Passivos Contingentes, de acordo com o CPC 25, é o 
termo utilizado para passivos que não são reconhecidos contabilmente,  pois 
a sua existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou 
mais eventos futuros e incertos que não estejam totalmente sob o controle 
da Administração. Os passivos contingentes não satisfazem os critérios de 
reconhecimento, pois são considerados como perdas possíveis, devendo ser 
apenas divulgados em notas explicativas. As obrigações classificadas como 
remotas não são provisionadas e nem divulgadas. h) Passivo Circulante 
e Não Circulante: Demonstrado por valores das obrigações assumidas e 
provisionadas até a data do balanço. i) Provisão para Imposto de Renda / 
Contribuição Social: O imposto de Renda da pessoa jurídica e a contribuição 
social sobre o lucro liquido foram calculados com base no lucro tributável 
ajustado nos termos da legislação pertinente.
4) Caixa e Equivalentes de Caixa: Descrição    2017    2016
Caixa   2.670   2.164
Depósitos Bancários   2.514   3.302
Depósitos Bancários em Moedas Estrangeiras 16.176 11.624
Certificado Depósito Bancário 1 642
Total 21.361 17.732
5) Composição dos Títulos em Carteira Própria - Estão contabilizados pelo 
valor de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, 
com base na taxa de remuneração e em razão da fluência dos prazos dos pa-
péis, de acordo com a Circular nº 3.068/01, e estão classificados nas seguintes 
categorias: Títulos para Negociação – Considerando que foram adquiridos com 

10.1) Provisão para riscos tributários: A Corretora mantém acompanha-
mento de todos os processos administrativos e judiciais em que a instituição
é autora ou ré. Cada processo esta suportado por avaliação de sua Assessoria
Jurídica, que considera o risco de perda envolvida e classifica o caso como de 
risco provável, possível ou remoto. Considerando estes pressupostos, o princi-
pal caso classificado como risco possível são os processos relativos ao CO-
FINS/CSLL no valor de R$ 1.137 mil, que a Corretora atendendo ao Princípio
Contábil da Prudência, provisiona em seu Passivo Circulante, considerando os 
depósitos judiciais até a resolução das questões legais correspondentes, para 
serem utilizados em pagamento do débito ou levantamento do saldo, quando
do desfecho do processo. A Corretora figura como parte em quatro processos
que versam sobre matéria fiscal, avaliados pelos assessores jurídicos como
sendo ações de risco possível no valor de R$ 15.570 mil. As contingências 
fiscais referem-se, principalmente, às discussões judiciais relativas ao COFINS
e responsabilidade solidária referente o recolhimento de IOF e IRRF sobre
intermediação de cambio. Processos de natureza cível: Em 31 de dezembro 
de 2016 a Corretora figurava como parte de 01 (um) processos judiciais, que
versam sobre matéria cível, instaurados pela Comissão de Valores Mobiliários
- CVM, e avaliados pelos Assessores Jurídicos com a probabilidade de risco
possível no valor de R$ 4.286 mil, porém sem a previsão de honorários de 
êxito. Ressaltamos que os referidos processos, pertencem à época da Diretoria
anterior, onde a Corretora ainda operava com valores mobiliários. Figura ainda
em mais 04 (quatro) processos avaliados pelos Assessores Jurídicos com a
probabilidade de risco possível no valor de R$ 619 mil.  A Corretora figura como 
parte em um processo administrativos do Banco Central do Brasil, em virtude
de suposta ausência de comunicação ao COAF. Nossos assessores jurídicos
consideram a possibilidade de perda possível e ajuizaram ação cautelar a fim
de suspender liminarmente as penalidades aplicadas pelo BACEN no montante 
de aproximadamente R$ 7.780 mil. Processos de natureza trabalhista: A 
Fair Corretora é parte (polo passivo) em 03 (três) ações trabalhistas avaliadas 
pelos Assessores Jurídicos como sendo de risco possível sem mensuração
com suficiente segurança devido a eventos futuros incertos, no montante de
R$ 586 mil. com depósito judicial de R$ 133 mil até a resolução das questões
legais correspondentes, para serem utilizados em pagamento do débito ou
levantamento do saldo, quando do desfecho do processo. 11) Capital Social
- O Capital Social em 2017 - R$. 8.617 mil e em 2016 - R$. 8.617 mil sendo
representado por 8.617 mil ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
12) Partes Relacionadas: A corretora não possui transações com outras par-
tes relacionadas. 13) Distribuição de Dividendos - No ano de 2017 e 2016
não houve distribuição de dividendos. 14) Remuneração do Pessoal Chave
da Administração. A remuneração total do pessoal chave da administração 
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 foi de R$. 473 mil, (600 mil
em 2016), a qual é considerada benefício de curto prazo.  15) Gerenciamento
De Risco Operacional: A corretora gerencia seus riscos operacionais em
total consonância com as disposições regulamentares e as melhores práticas
do mercado. Sua diretoria está plenamente engajada no processo, definiu e
aprovou a política de gerenciamento e coordena as atividades relacionadas ao
risco operacional e disponibilizou adequados recursos humanos e materiais.
É responsável pelas informações e promoveu ampla divulgação aos clientes
e colaboradores em seu site na rede mundial de computadores, disponível a
todos os interessados. 16) Gerenciamento de Risco de Mercado - A cor-
retora implantou a estrutura de gerenciamento de risco de mercado, a qual 
é compatível com a natureza das operações, a complexidade dos produtos
e a dimensão da exposição em taxas de juros, taxas de cambio, cotação de
mercadorias, da instituição. As aplicações são controladas pela Diretoria, que
avalia a necessidade de diluição do Risco. 17) Ouvidoria: O componente
organizacional de ouvidoria encontra-se em funcionamento e a sua estrutura
atende às disposições estabelecidas do Banco Central do Brasil.
Diretoria                       Valdemir Soprani - Contador CRC-1SP 88327/O-0

com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda
liquidar a Corretora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança daCorretora são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base
nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante
nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Corretora. • Avaliamos a adequação
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Corretora.
Se concluirmos que existe incerteza relevante devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Corretora a não mais se manter em continuidade
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 20 de abril de 2018.

Sacho - Auditores Independentes - CRC - 2SP 017.676/O-8
Marcelo Machado de Andrade - CRC – 1SP 223.997/O-8

ATACADÃO S.A.  –  CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 12/04/2018

1. Data, Hora e Local: Realizada em 12/04/2018, às 11 horas, na sede social da subsidiária da Atacadão S.A., localizada na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: 
Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. 3. Mesa: Matthieu Dominique 
Marie Malige - Presidente da Mesa; e Rafael Lopes Segatelli - Secretário. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a: (a) aprovação dos termos e 
condições da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 2 séries de emissão da Companhia 
(“Emissão”), no montante total de R$ 1.500.000.000,00, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição nos termos da 
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”, 
respectivamente); e (b) autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos que forem necessários à efetivação e fiel cum-
primento da deliberação acima, inclusive para firmar quaisquer instrumentos, contratos e documentos, da mesma forma que seus eventuais 
aditamentos, bem como contratar todos os prestadores de serviços necessários para a efetivação da Emissão e da Oferta Restrita; e (c) ratifi-
cação dos atos já praticados pela Diretoria da Companhia, ou por seus procuradores, conforme o caso, para a consecução da Oferta Restrita. 
5. Deliberações Tomadas: Examinadas e discutidas todas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de 
Administração deliberaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições: (A) aprovar, a realização da Emissão e da Oferta Restrita, as 
quais terão as características abaixo, conforme previsto no “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em 2 Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Atacadão S.A.” (“Escritura de 
Emissão”) e nos documentos correlatos: (i) Número da Emissão: 1ª Emissão; (ii) Valor Total da Emissão: R$ 1.500.000.000,00, na Data de 
Emissão (conforme abaixo definida), sendo R$ 1.000.000.000 correspondentes às debêntures da primeira série (“Debêntures da Primeira 
Série”); e R$ 500.000.000,00 correspondentes às debêntures da segunda série (“Debêntures da Segunda Série” e, em conjunto com as 
Debêntures da Primeira Série, “Debêntures”); (iii) Valor Nominal Unitário: R$ 1.000,00 para as Debêntures da Primeira Série e para as 
Debêntures da Segunda Série, ambas na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (iv) Série: 2 séries; (v) Espécie e Conversibilidade: 
quirografária, não conversível em ações da Companhia; (vi) Quantidade de Debêntures: serão emitidas 1.000.000 Debêntures da Primeira 
Série; e 500.000 Debêntures da Segunda Série, totalizando 1.500.000 Debêntures; (vii) Data de Emissão: para todos os fins e efeitos legais, 
a data de emissão das Debêntures será 25/04/2018 (“Data de Emissão”); (viii) Prazo e Data de Vencimento: 36 meses, contados da Data de 
Emissão, para as Debêntures da Primeira Série, vencendo-se portanto em 25/04/2021 (“Data de Vencimento da Primeira Série”); e 60 meses, 
contados da Data de Emissão, para as Debêntures da Segunda Série vencendo-se, portanto, em 25/04/2023 (“Data de Vencimento da 
Segunda Série” e, em conjunto com a Data de Vencimento da Primeira Série, “Datas de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento 
antecipado e/ou resgate antecipado das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão; (ix) Tipo, Forma e Comprovação de 
Titularidade: as Debêntures serão emitidas na forma nominativa e escritural, sem a emissão de certificados e/ou cautelas. Para todos os fins 
de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato das Debêntures, emitido pelo Agente Escriturador (conforme abaixo 
definido). Adicionalmente, será reconhecido, como comprovante de titularidade das Debêntures o extrato emitido pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa 
e Balcão - Segmento CETIP UTVM (“B3”), conforme o caso, em nome do titular da Debênture (“Debenturista”), com relação às Debêntures 
custodiadas eletronicamente na B3; (x) Depósito para Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: as Debêntures serão deposita-
das (i) para distribuição no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado 
pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; e (ii) para negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 - 
Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as 
Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. As Debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de valores 
mobiliários depois de decorridos 90 dias contados de cada subscrição ou aquisição por investidores profissionais, assim definidos nos termos 
do artigo 9º-A da Instrução da CVM nº 539, de 13/11/2013, conforme alterada (“Instrução CVM 539” e “Investidores Profissionais”, respecti-
vamente), conforme disposto nos artigos 13 e 15, parágrafo primeiro da Instrução CVM 476, e depois de observado o cumprimento, pela 
Companhia, dos requisitos do artigo 17 da Instrução CVM 476, sendo que a negociação das Debêntures deverá sempre respeitar as disposi-
ções legais e regulamentares aplicáveis; (xi) Procedimento de Distribuição: as Debêntures serão distribuídas publicamente com esforços 
restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476, sob o regime de garantia firme de colocação, para a totalidade das Debêntures, 
por instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários (em conjunto, os “Coordenadores”) tendo como pú-
blico alvo Investidores Profissionais. As Debêntures poderão ser ofertadas a no máximo 75 Investidores Profissionais, podendo ser subscritas 
por no máximo 50 Investidores Profissionais. Não será permitida a distribuição parcial das Debêntures no âmbito da Oferta; (xii) Forma de 
Subscrição e de Integralização e Preço de Integralização: as Debêntures serão subscritas e integralizadas preferencialmente em uma única 
data (“Data de Integralização”), pelo Valor Nominal Unitário. Caso não ocorra a subscrição e a integralização da totalidade das Debêntures 
na Data de Integralização por motivos operacionais, as Debêntures não integralizadas poderão ser subscritas e integralizadas após a data de 
Integralização, pelo Valor Nominal Unitário, acrescido da respectiva Remuneração (conforme abaixo definido), calculados pro rata temporis, 
desde a primeira Data de Integralização até a data de sua efetiva integralização, utilizando-se, para tanto, 8 casas decimais, sem arredonda-
mentos, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3 (“Preço de Integralização”). As Debêntures serão integralizadas à vista, em 
moeda corrente nacional, no ato da subscrição, pelo Preço de Integralização, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3; 
(xiii) Destinação dos Recursos: os recursos líquidos captados por meio da Emissão serão utilizados para alongamento do perfil de dívida, 
reforço de capital de giro da Companhia e gestão ordinária de seus negócios na forma prevista em seu objeto social; (xiv) Vencimento 
Antecipado: as obrigações decorrentes das Debêntures poderão ser declaradas vencidas antecipadamente tornando-se imediatamente exigí-
vel o pagamento pela Companhia do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a 
primeira Data de Integralização até a data do efetivo pagamento, e dos Encargos Moratórios (conforme abaixo definido), se houver bem como 
de quaisquer outros valores devidos pela Companhia, na ocorrência de qualquer das hipóteses de vencimento antecipado a serem previstas na 
Escritura de Emissão, que serão substancialmente equivalentes àquelas contidas nas cártulas da 2ª emissão de notas promissórias da 
Companhia, incluindo, mas não se limitando, à ocorrência de (a) inadimplemento das obrigações pecuniárias e não pecuniárias previstas na 
Escritura de Emissão; (b) decretação de falência da Companhia; (c) pedido de autofalência pela Companhia; (d) pedido de falência formulado 
por terceiros em face da Companhia e não elidido no prazo legal; (e) liquidação, dissolução, declaração de insolvência ou extinção da 
Companhia; (f) propositura de plano de recuperação extrajudicial; e (g) declaração de vencimento antecipado de dívida financeira (a ser defi-
nida na Escritura de Emissão); (xv) Atualização Monetária e Remuneração: o Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado 
monetariamente. Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série incidirão juros remuneratórios correspondentes à 104,40% 
da variação acumulada da taxa média diária de juros dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma 
percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas pela B3 no informativo diário disponível em sua página na rede mundial de 
computadores (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI” e “Remuneração da Primeira Série”, respectivamente). Sobre o Valor Nominal Unitário 
das Debêntures da Segunda Série incidirão juros remuneratórios correspondentes à 105,75% da variação acumulada da Taxa DI 
(“Remuneração da Segunda Série” e, em conjunto com a Remuneração da Primeira Série, “Remuneração”). A Remuneração será calculada de 
forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures, desde 
a primeira Data de Integralização ou da última Data de Pagamento da Remuneração (conforme abaixo definido), conforme o caso, até a data 
do efetivo pagamento, observada a fórmula constante na Escritura de Emissão; (xvi) Amortização Programada das Debêntures: sem prejuí-
zo dos pagamentos em decorrência de eventual vencimento antecipado e/ou resgate antecipado das Debêntures, nos termos previstos na 
Escritura de Emissão, (i) o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série será amortizado em uma única parcela, na Data de 
Vencimento da Primeira Série; e (ii) o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série será amortizado em uma única parcela, na 
Data de Vencimento da Segunda Série; (xvii) Pagamento da Remuneração: sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de even tual venci-
mento e/ou resgate antecipado das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração da Primeira Série e a 
Remuneração da Segunda Série serão pagas semestralmente, sem carência, a partir da Data de Emissão, no dia 25 dos meses de abril e outu-
bro de cada ano, ocorrendo o primeiro pagamento em 25/10/2018 e o último, na Data de Venci mento da respectiva série (cada uma, uma 
“Data de Pagamento da Remuneração”); (xviii) Garantias Reais ou Fidejussória: não serão constituídas garantias reais ou fidejussórias no 
âmbito da Emissão; (xix) Resgate Antecipado Facultativo Total: a Companhia poderá, a qualquer momento após a Data de Emissão, a seu 
exclusivo critério, resgatar antecipadamente a totalidade (i) das Debêntures da Primeira Série, sem necessidade de anuência prévia dos 
Debenturistas da Primeira Série, desde que a totalidade das Debêntures da Primeira Série seja resgatada antecipadamente na mesma data 
(“Resgate Antecipado Facultativo da Primeira Série”); e/ou (ii) das Debêntures da Segunda Série, sem necessidade de anuência prévia dos 
Debenturistas da Segunda Série, desde que a totalidade das Debêntures da Segunda Série seja resgatada antecipadamente na mesma data 
(“Resgate Antecipado Facultativo da Segunda Série” e, quando referido em conjunto com o Resgate Antecipado Facultativo da Primeira Série, 
“Resgate Antecipado Facultativo”). Será permitido o Resgate Antecipado Facultativo da Primeira Série ou Resgate Antecipado Facultativo da 
Segunda Série individualmente e, não será permitido o resgate parcial de Debêntures de uma mesma Série. O Resgate Antecipado Facultativo 
da Primeira Série e/ou Resgate Antecipado Facultativo da Segunda Série deverão ser precedidos de comunicação prévia endereçada pela 
Companhia, de acordo com os termos e condições estabelecidos na Escritura de Emissão; (xx) Amortização Extraordinária Facultativa: a 
Companhia poderá a qualquer momento após a Data de Emissão, a seu exclusivo critério, realizar a amortização extraordinária antecipada fa-
cultativa, limitada à 98% do Valor Nominal Unitário (i)  das Debêntures da Primeira Série, sem necessidade de anuência prévia dos 
Debenturistas da Primeira Série (“Amortização Extraordinária Facultativa da Primeira Série”); e/ou (ii) das Debêntures da Segunda Série, sem 
necessidade de anuência prévia dos Debenturistas da Segunda Série (“Amortização Extraordinária Facultativa da Segunda Série” e, quando re-
ferido em conjunto com o Amortização Extraordinária Facultativa da Primeira Série, “Amortização Extraordinária Facultativa”). A 
Amortização Extraordinária Facultativa da Primeira Série e/ou a Amortização Extraordinária Facultativa da Segunda Série deverão ser prece-
didas de comunicação prévia endereçada pela Companhia, de acordo com os termos e condições estabelecidos na Escritura de Emissão; 
(xxi) Oferta de Resgate Antecipado: a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo, oferta de resgate antecipado 
sobre a totalidade das Debêntures da Primeira Série e/ou das Debêntures da Segunda Série, mediante comunicação escrita individual a cada 
Debenturista da Primeira Série e/ou aos Debenturistas da Segunda Série, com cópia para o Agente Fiduciário, ou por meio de publicação de 
anúncio pela Companhia, nos da Escritura de Emissão que será endereçada a todos os Debenturistas da Primeira Série e/ou a todos os 
Debenturistas da Segunda Série, conforme o caso, sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas da Primeira 
Série e/ou a todos os Debenturistas da Segunda Série para aceitar o resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares, de acordo com 
os termos e condições a serem previstos na Escritura de Emissão (“Oferta de Resgate Antecipado”), sendo certo que o Resgate Antecipado 
poderá ser realizado para aqueles que aceitarem a Oferta de Resgate Antecipado sem que haja necessidade de aceitação da totalidade dos 
Debenturistas. O valor devido aos titulares de Debêntures a título de Oferta de Resgate Antecipado será correspondente ao Valor Nominal 
Unitário das Debêntures, acrescido da respectiva Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Integralização ou Data de 
Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, até a data programada para o efetivo resgate antecipado, sem aplicação de qualquer 
prêmio; (xxii) Encargos Moratórios: sem prejuízo da respectiva Remuneração, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Companhia de 
qualquer quantia devida ao titulares de Debêntures, os valores em atraso vencidos e não pagos pela Companhia, serão, independentemente 
de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, acrescidos de (i) multa moratória, não compensatória, de 2%; e (ii) juros de 
mora de 1% ao mês calculados pro rata temporis desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, ambos incidentes sobre o 
valor devido e não pago (“Encargos Moratórios”); (xxiii) Prorrogação de Prazos: considerar-se-ão automaticamente prorrogados os prazos 
referentes ao pagamento de qualquer obrigação prevista na Escritura de Emissão até o primeiro dia útil subsequente, se o seu vencimento 
coincidir com dia que não seja dia útil, não sendo devido qualquer acréscimo aos valores a serem pagos; (xxiv) Local de Pagamento: os pa-
gamentos referentes às Debêntures e a quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia nos termos da Escritura de Emissão 
serão realizados pela Companhia, (i) no que se refere a pagamentos referentes ao Valor Nominal Unitário, à Remuneração e aos Encargos 
Moratórios, com relação às Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na B3, por meio da B3; ou (ii) para as Debêntures que não 
estejam custodiadas eletronicamente na B3, por meio do Agente Liquidante ou, com relação aos pagamentos que não possam ser realizados 
por meio do Agente Liquidante, na sede da Companhia, conforme o caso; (xxv) Agente Fiduciário: o agente fiduciário da Emissão é a 
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº  17.343.682/0001-38  (“Agente Fiduciário”). O Agente Fiduciário atuará na qualidade de Agente Fiduciário para as Debêntures; 
(xxvi) Agente Escriturador e Agente Liquidante: a instituição prestadora de serviços de banco liquidante das Debêntures, entre outras 
questões indicadas nas normas operacionais da B3 será o Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setúbal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04 
(“Agente Liquidante”, sendo que essas definições incluem qualquer outra instituição que venha a suceder o Agente Liquidante) e a institui-
ção prestadora de serviços de escrituração das Debêntures, entre outras questões indicadas nas normas operacionais da B3 será a Itaú 
Corretora de Valores S.A., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
nº 3.400, 10º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64 (“Agente Escriturador”, sendo que essas definições incluem qualquer 
outra instituição que venha a suceder o Agente Escriturado); e (xxvii) Demais características e aprovação da Escritura de Emissão: as de-
mais características e condições da Emissão e das Debêntures serão aquelas especificadas na Escritura de Emissão. (B) autorizar a Diretoria 
da Companhia a praticar todos os atos que forem necessários à efetivação da deliberação (a) acima, tais como, (i) a contratação dos 
Coordenadores e demais prestadores de serviços para a efetivação da Emissão e da Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando, ao 
Agente Fiduciário, ao Agente Escriturador, ao Agente Liquidante, aos assessores legais e os sistemas de distribuição e negociação das 
Debêntures no mercado primário, dentre outros prestadores de serviços que se fizerem necessários, podendo, para tanto, negociar e fixar o 
preço e as condições para a respectiva prestação do serviço e assinar os respectivos contratos de prestação dos serviços a serem contratados 
no âmbito da Emissão; (ii) discutir, negociar e definir os termos e condições da Emissão, observadas as características aprovadas nesta ata, 
bem como celebrar a Escritura de Emissão, o contrato de distribuição e quaisquer outros documentos relacionados à Emissão, à Oferta 
Restrita e às Debêntures; e (iii) estabelecer condições adicionais das Debêntures, respeitado o deliberado nesta data, praticar todos os atos 
necessários e firmar todos os documentos requeridos para efetivação da deliberação prevista no item (A) acima; e (C) ratificar os atos já pra-
ticados pela Diretoria da Companhia, ou por seus procuradores, conforme o caso, para a consecução da Oferta Restrita. 6. Encerramento: 
Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os 
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após a reabertura da sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por 
todos os presentes assinada. São Paulo, 12/04/2018. Assinaturas - Presidente: Matthieu Dominique Marie Malige; Secretário: Rafael Lopes 
Segatelli; Membros do Conselho de Administração Presentes: Matthieu Dominique Marie Malige, Franck Emile Tassan, Francis André 
Mauger, Jacques Dominique Ehrmann, Abilio dos Santos Diniz, Eduardo Pongrácz Rossi, Marcelo Pavão Lacerda, Luiz Fernando Vendramini 
Fleury, Frédéric François Haffner e Noël Frédéric Georges Prioux. Confere com o original lavrado em livro próprio. Mesa: Matthieu Dominique 
Marie Malige - Presidente da Mesa; Rafael Lopes Segatelli - Secretário da Mesa. JUCESP sob nº 194.180/18-9, em 23/04/2018. (a) Flávia R. 
Britto Gonçalves - Secretária Geral.

A doença pode afetar 
qualquer pessoa em 
qualquer idade, sendo 

facilmente transmitida através 
da tosse, espirro e contato 
próximo com uma pessoa ou 
superfície contaminada. A 
gripe é causada, principalmen-
te, por quatro cepas do vírus 
infl uenza:  cepas A (H1N1 e 
H3N2) e linhagens B (Yama-
gata e Victoria).  

E, como esses vírus estão 
em constante mudança de 
um ano para outro, novas 
vacinas precisam ser produ-
zidas anualmente e por isso é 
importante se vacinar contra 
a gripe todos os anos. Anualmente, a composição das vacinas 
de gripe é defi nida pela OMS. Para 2018, a OMS anunciou que 
houve modifi cação na cepa A H3N2. Atualmente, os Estados 
Unidos e a Europa passam por um dos mais intensos surtos de 
gripe com altas taxas de casos confi rmados e hospitalizações. 
De outubro de 2017 a 3 de março de 2018, os EUA tiveram 
24.664 hospitalizações confi rmadas por Gripe (Infl uenza). Já 
na Europa, desde outubro de 2017, foram confi rmados 20.312 
casos de gripe e 11.434 hospitalizações.

No Brasil, conforme dados do Ministério da Saúde, o número 
total de casos confi rmados de infl uenza até o fi nal de outubro 
de 2017 foi de 2.412, sendo pacientes com uma mediana de 
idade de 45 anos – faixa etária que não é contemplada pela 
vacina oferecida no Programa Nacional de Imunizações (PNI). 
Dentre os casos de infl uenza, tivemos predomínio para o ví-
rus infl uenza A (H3N2) com 64,5% e infl uenza B com 25,4%, 
sendo assim responsáveis por quase 90% dos casos. O estado 
com maior número de óbitos por infl uenza foi São Paulo, com 
35,8% dos registros.

 
“Aqui, no Brasil, o vírus da gripe circula o ano todo, não 

apenas no inverno e é muito importante a conscientização da 
população sobre a importância da imunização todos os anos.3 
Uma pesquisa recente da GSK revelou que mais de 60% dos 
adultos brasileiros não estão com a vacinação em dia. E isso 
se comprova pelos casos confi rmados em pessoas acima de 45 
anos. Mesmo essa faixa etária que não está sendo contemplada 
no Programa Nacional de Imunizações, é importante que pro-
curem se vacinar. As pessoas devem checar se fazem parte dos 
grupos de risco que podem se vacinar nos postos de saúde. Caso 
contrário, devem procurar as vacinas na rede privada, afi rma 
a Dra. Bárbara Furtado, gerente médica de vacinas da GSK.

 
Segundo a OMS, a imunização é a forma de prevenção mais 

efetiva contra a gripe e, para isso, existem dois tipos de vacinas 
contra a gripe: a trivalente e a tetravalente. A vacina trivalente 
protege contra três cepas do vírus infl uenza. Para 2018, a OMS 
defi niu a composição da vacina com duas cepas de infl uenza A 

Por que é importante se proteger 
contra a gripe todos os anos? 

A gripe (infl uenza) é uma infecção viral respiratória aguda e altamente contagiosa, sendo mais grave 
do que um resfriado comum, podendo levar a complicações médicas sérias

(H1N1 e H3N2) e uma linhagem de infl uenza B (Yamagata). Ela é 
oferecida gratuitamente pelo Programa Nacional de Imunizações 
(PNI) nos postos de saúde para crianças de 6 meses a 5 anos de 
idade, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, profi ssionais 
de saúde, portadores de doenças crônicas não transmissíveis, 
indígenas, pessoas acima de 60 anos e professores das escolas 
públicas e privadas.

A vacina tetravalente está disponível na rede privada e possui 
proteção contra quatro diferentes cepas do vírus infl uenza: 2 
cepas A (H1N1 e H3N2) e 2 linhagens B (Yamagata e Victoria), 
o que signifi ca 1 linhagem B a mais que as vacinas trivalentes. 
Sabe-se que as linhagens B foram responsáveis por quase 30% 
dos casos de gripe no ano de 2017. Todos os anos a OMS reco-
menda as três cepas de infl uenza para as vacinas trivalentes e 
recomenda a linhagem B adicional que deve ser incluída nas 
vacinas tetravalentes. É possível ocorrer um “mismatch” ou 
incompatibilidade de B, quando a cepa presente nas vacinas 
trivalentes, é signifi cativamente diferente da linhagem que 
circula no ambiente.

A partir da campanha de 2018, a vacina infl uenza tetravalente 
da GSK, a Fluarix Tetra, estará disponível na rede privada para 
indivíduos a partir de 6 meses de idade. A Anvisa aprovou, em 
26 de fevereiro último, a ampliação de uso desta vacina para 
indivíduos a partir de 6 meses de idade.

A gripe e o resfriado são doenças respiratórias, mas são cau-
sados por diferentes vírus. Em geral, a gripe é pior do que o 
resfriado comum, e os sintomas são mais intensos. As pessoas 
com resfriado são mais propensas a apresentar sintomas como 
nariz escorrendo ou entupido. Os resfriados geralmente não 
levam a complicações de saúde, como pneumonia, infecções 
bacterianas ou hospitalizações. A gripe pode ter complicações 
associadas muito graves. Os sintomas da gripe podem incluir 
febre alta ou sensação de febre/calafrios, tosse, dor de garganta, 
nariz entupido, dores musculares ou corporais, dores de cabeça, 
fadiga (cansaço), sendo uma doença potencialmente fatal.3,13

 
Fonte e mais informações: (www.gsk.com.br).
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