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NH262 PNH262 PNH262 PNH262 PNH262 PAAAAATRIMONIAL S/ATRIMONIAL S/ATRIMONIAL S/ATRIMONIAL S/ATRIMONIAL S/A
CNPJ  nº 10.704.346/0001-24
Demontrações Financeiras

Balanço Patrimonial Exercício/Períodos findos em 31 dezembro 2010 e 2009 - (Em reais)

Receita Operacional Bruta         2010        2009
Locação de Imóveis ..................................     250.170    147.235
(-) Imp. s/ Vendas e Serviços ...................  (9.133)  (5.418)
Receitas Operacionais Líquidas ...............     241.036    141.817
Despesas Operacionais ............................      (69.264)     (75.608)
Despesas Administrativas ..........................  (24.849)  (15.081)
Depreciação ............................................... –  (41.372)
Despesas de Serviços ...............................  (38.045)  (16.645)
Despesas Tributárias .................................. –  (498)
Outras Despesas Administrativas ..............  (6.370)  (2.012)

Ativo         2010        2009
Circulante ..................................................         2.542      55.964
 Disponibilidades ........................................  2.542  25.134
 Empréstimos ............................................. –  27.663
 Desp.Antecipada ....................................... –  3.166
Não Circulante ...........................................   1.362.358  1.037.509
Investimentos ............................................  324.849 –
 SCP - BRTVP ............................................  324.849 –
Imobilizado de uso ....................................  1.037.509  1.037.509
 Terrenos Urbanos ......................................  62.000  62.000
 Terrenos Rurais .........................................  14.950  14.950
 Imóveis ......................................................  864.531  864.531
 Veiculos .....................................................  137.400  137.400
 (-)Deprec.Veic. ..........................................  (18.320)  (18.320)
 (-)Deprec. Imóveis .....................................     (23.052)     (23.052)
 Total Ativo .................................................  1.364.900  1.093.473

Passivo         2010        2009
Circulante ..................................................    117.130       5.926
 Contas à Pagar .........................................  3.535  462
 Obrigações Tributárias ..............................  5.768  5.464
 Obrig.Societárias .......................................  107.828 –
Não Circulante ...........................................       8.000       8.657
 Garantias Recebidas .................................  8.000  8.000
 Adiantamentos Locações .......................... –  657
Patrimônio Líquido ....................................  1.239.770 1.078.890
 Capital Social ............................................  1.078.900  1.078.890
 AFAC .........................................................  5.394 –
 Reserva de Capital ....................................  140.000 –
 Lucros Acumulados ...................................       15.476             –
 Total Passivo+Patr.Liquido .......................  1.364.900  1.093.473

• Thereza N.B. Teixeira  -  Diretora  Presidente  • ACTO Ass. Contábil Trib.e Oper. Ltda - CRC 2SP024027/O-0 • Maurício de Araujo TC/CRC-1SP215426

Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício/Períodos
findos em 31 dezembro 2010 e 2009 - (Em reais)

Das atividades operacionais       2010         2009
Lucro(Prejuizo) líquido do exercício .......................  172.204  51.542
Ajustes p/conciliar o result. às disponibilidades
   geradas pelas atividades:
Depreciações e amortizações ................................ –  41.372
Decréscimo (acréscimo) em ativos .....................  30.820  (30.830)
(Decréscimo) acréscimo em passivos .................  111.205  14.592
Disponibilidades líquidas geradas
  pelas atividades operacionais ...........................  314.229  76.676
Das atividades de investimento ...........................  (324.849)  1.078.890
Das atividades de financiamento com acionistas  (11.971) (1.130.432)
Aumento (Redução) das disponibilidades ............  (22.591)  25.134
No inicio do exercicio .............................................     25.134              –
Caixa e equivalente a caixa em 31 de dezembro  2.543  25.134

        2010        2009
Resultado Financeiro ................................       (3.527)      (3.282)
Despesas(Receitas) Financeiras ................  (3.527)  (3.282)
Resultados de Participações ....................      23.176             –
Dividendos SCP ..........................................  23.176 –
Resultado antes do IR e CS ......................  191.421  62.926
Impostos de Renda e Contrib.Social ..........  (19.218)  (11.384)
Lucro ( Prejuizo) do Exercicio .................     172.204      51.542
Qtd.Ações ..................................................  1.078.900  1.078.890
PU p/ação ..................................................  0,16  0,05

Demonstração de Resultado Exercicio/Periodos  findos em 31 dezembro 2010 e 2009 (Em reais)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

 Exercício/Períodos findos em 31 dezembro 2010 e 2009 (Em reais)
Capital Lucros

     Social Reservas   Afac   Acum.        Total
Saldos em 11/03/2009 1.078.890             –        –           –  1.078.890
Resultado líq. no exerc. – – –  51.542  51.542
Distribuição de divid. ..             –             –        –  (51.542) (51.542)
Saldos em 31/12/2009  1.078.890 – – –  1.078.890
Aumento de capital .....  10 – – –  10
Resultado líq. no exerc. – – –  172.204  172.204
Distrib.dividendos ....... – – – (156.728)  (156.728)
Reservas .................... –  140.000 – –  140.000
Adiant. p/fut.aum.cap .              –             –  5.394           –        5.394
Saldos em 30/03/2008  1.078.900  140.000  5.394  15.476  1.239.770
Mutações do exercício 10  140.000  5.394  15.476  160.880

As notas explicativas se encontram em poder da Diretoria.

SANDVIK MGS S.A
CNPJ/MF 00.463.220/0001-51 - NIRE 35.300.140.176

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data e Hora: 17/02/2011 às 09h30min. Local: Na sede do Escritório Administrativo da empresa, localizado em SP/SP. Mesa:
Presidente: Carlos Gilberto Norio Hirata; Secretário: Gerhard Kriegler. Convocação: Dispensada. Presença de Aci-
onistas: Totalidade.  Deliberações Aprovadas por Unanimidade:  Reeleição dos membros da Diretoria da Sociedade.
Foram reeleitos,os Srs. Carlos Gilberto Norio Hirata, RG 4.418.747-6 SSP/SP, CPF/MF 648.187.058-53, para Diretor
Presidente, e, para Diretor Comercial o Sr. Francisco José Laval Wanner, RG M743824 SSP/SP,  CPF/MF 077.348.406-
04 e para Diretor Financeiro, Gerhard Kriegler, RNE V423002-Q (CIMVRE/CGPMAF), CPF/MF 231.748.538-77,  todos
com mandato de 01 ano. Os Diretores ora reeleitos declaram não estar impedidos de exercer as funções de administração
da companhia, seja por determinação da lei especial, ou por estarem condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita
ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou por estarem condenados a
pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Declaram, ainda, não ocupar quaisquer cargos
em sociedades concorrentes da Companhia e não possuir interesses conflitantes com os da Companhia. Encerramento:
Formalidades legais registradas na  JUCESP nº  75.687/11-2 em 23/02/11. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

3ª Vara da Fazenda Pública da Capital - SP. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 0035808-
58.2010.8.26.0053. O(A) Doutor(a) Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) MUNICIPIO DE SÃO PAULO move 
uma ação de Desapropriação contra DAVID LOURENCO PIRES E OUTRO, objetivando o 
imóvel situado nesta Capital à Rua Coronel Paulo Soares Moura nº 231, (antiga Rua José Risolé) 
com área de 225 m2, concernente à totalidade do imóvel (terreno e benfeitorias), contribuinte 
municipal nº 159.006.0002-4, declarados de utilidade pública conforme Decreto nº 50.007, datado 
de 05/06/2008. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de 
edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os 
fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. São 
Paulo, 24 de março de 2011. 

5ª Vara Cível - Regional de Santo Amaro – SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 0102934-21.2009.8.26.0002 O(A) Doutor(a) Antonio Carlos Santoro Filho, MM. 
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Foro Regional II – Santo Amaro, da Comarca de de 
São Paulo, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. Citação. Prazo 20 dias. Proc. 
002.09.102934-0. O Dr. Antonio Carlos Santoro Filho, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Foro 
Regional de Santo Amaro, Comarca de São Paulo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Via 550 
Confecções LTDA, CNPJ. 08.860.852/0001-60, na pessoa de seu repres. legal que, Malharia 
Brandili LTDA, ajuizou uma Ação de Execução para cobrança de R$ 46.172,27 (janeiro/2009), 
referente aos cheques acostados nos autos da Ação Cautelar de Arresto nº 583.02.2008.171895, 
em apenso. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 
dias, pague o débito atualizado, ou em 15 dias embargue ou reconheça o crédito da exeqüente, 
comprovando o depósito de 30% do valor do débito, inclusive custas e honorários advocatícios, 
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais e atualizadas, 
prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora de tantos quantos 
bens bastem para garantia da dívida. Será o edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, 
sendo este Fórum localizado na Rua Alexandre Dumas, 206 - CEP 04717-000, São Paulo-SP. 

5ª Vara Cível – Regional de Santo Amaro – SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 0007980-46.2010.8.26.0002 O Dr Antonio Carlos Santoro Filho, MM. Juiz de 
Direito da 5ª Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
Marilene Maria das Graças dos Santos ME, CNPJ 02.865.676/0001-73, na pessoa de sua 
representante legal, que Matthew John Govier e Outro, lhe ajuizou uma Ação Monitória, 
objetivando o recebimento de R$ 20.350,52 (02/2010), representado pelo cheque do Banco Itaú, 
agência 7427, conta corrente 01431-6, datado de 05/06/2009 devolvido e não pago. Estando a 
requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, pague o valor supra, devidamente corrigido, que a tornará isenta das 
custas e honorários advocatícios ou, no mesmo prazo, ofereça embargos, sob pena de conversão 
do mandado de citação em mandado de execução. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. São Paulo, 23 de março de 2011. 

6ª Vara Cível da Capital – SP. Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 583.00.2007.189180-4 (C. 
1413/2007). O Dr. José Antonio Lavouras Haicki, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível, na forma da lei, 
etc... FAZ SABER a Stephan Bettinelli, CPF/MF 232.656.818-40 e Didier Costa, CPF/MF. 
232.656.798-61, que André Luís Bussab e outro ajuizou-lhes uma ação de Execução, para 
cobrança de R$ 55.774,32 (06/2007) dívida esta, oriunda do Instrumento Particular de 
Compromisso de Venda e Compra de Quotas de Capital de Sociedade no valor de R$300.000,00. 
Encontrando-se os executados em lugar ignorado, foi determinada a citação por edital, para que 
no prazo de 03 dias, a fluir após o prazo de 20 dias supra, paguem o débito atualizado. Em caso 
de pagamento dentro do tríduo, a verba honorária será reduzida pela metade. No prazo para 
Embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e depositando 30% do valor em execução 
incluindo custas e honorários advocatícios, poderão os executados requerer seja admitido pagar 
o restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por 
cento) ao mês (Lei nº 11.382/2006), sob pena de penhora de tantos quantos bens bastem para a 
integral garantia da dívida. Será o edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São 
Paulo, 22 de outubro de 2010. 

6ª Vara Cível - Regional de Santana – SP. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 0037957-33.2003.8.26.0001. O(A) Doutor(a) Marcus Alexandre Manhães Bastos, 
MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, da Comarca de São Paulo, 
do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) G.E.F. Comercial e Construtora 
Ltda, CNPJ. 00.425.392/0001-30, na pessoa de seus sócios: Sirley Vieira de Freitas CPF. 
666.755.378-49 e Suely Vieira de Freitas CPF. 596.818.888-04; Construtora Gama Martins e 
Empreendimentos Imobiliários Ltda CNPJ. 38.886.180/0001-23, na pessoa de seus sócios: 
Aureo de Souza Martins CPF. 010.334.778-00 e Telma Roseli Beu Martins CPF. 022.688.478-37, 
que Tânia Regina Mainente, ajuizou-lhes uma ação de Procedimento Ordinário, bem como 
contra a Fernandes Mera Negócios Imobiliários, objetivando seja a mesma julgada procedente, 
com a rescisão contratual e conseguinte devolução de todos os valores desembolsados pela 
autora, corrigidos monetariamente, em função do descumprimento da obrigação da empresa ré, 
bem como, a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização pelos danos morais 
sofridos, honorários advocatícios e demais cominações legais. Encontrando-se os requeridos em 
lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
venham integrar a lide e aleguem o que for a bem de seus direitos, sob pena de presumirem-se 
aceitos os fatos Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

CENTRO ECUMÊNICO DE PUBLICAÇÕES E ESTUDOS “FREI TITO DE ALENCAR LIMA”
CNPJ nº 55.074.439/0001-50
Demonstrações Contábeis

Balanço Patrimonial - Exercício 2010
ATIVO
Ativo Circulante
Disponível
Caixa 3.829,64
Bancos 40.345,55
Aplicações Financeiras 423.762,32 467.937,51
Outros Créditos     20.290,50      20.290,50
Total do Ativo Circulante 488.228,01
Ativo Permanente
Imobilizado 948.868,96
(-) Depreciação Acumulada (110.706,14)    838.162,82
Total do Ativo Permanente 838.162,82
Total do Ativo 1.326.390,83

PASSIVO
Passivo Circulante
Débitos Sociais 8.646,78
Débitos Fiscais          891,99       9.538,77
Total do Passivo Circulante 9.538,77
Patrimônio Líquido
Resultados Acumulados
Superávit Acumulado 1.388.136,02
Resultado do Exercício   (71.283,96) 1.316.852,06
Total do Patrimônio Líquido 1.316.852,06
Total do Passivo 1.326.390,83

Demonstração do Resultado do Exercício 2010

Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido
Exercício Findo em 2010

servas de recursos para aplicação em projetos assistenciais da entidade.
O “CEPE”, de acordo com o que estabelece o art. 174 do RIR/99, está
isenta do recolhimento do I.R. e o art. 11 da Instrução Normativa 390/2004
está imune ao recolhimento da CSLL. O “CEPE” não distribui dividendos
aos seus instituidores e não remunera os membros de sua Direção e Con-
selho, sendo seus resultados operacionais revestidos em benefício da
própria entidade. A origem dos recursos obtidos pelo “CEPE” é proveniente
de convênios firmados com órgãos governamentais, doações da iniciativa
privada e receitas com prestação de serviços e comércio de produtos
desenvolvidos pela entidade. A aplicação destes recursos se dá através
de gastos gerais com pessoal, custeio da manutenção de sua estrutura
física e operacional, repasse para projetos assistenciais, aplicação no
ativo imobilizado e ampliação de sua área de assistência. Para o seu fun-
cionamento, o “CEPE” conta com um quadro de funcionários rigorosamente
contratado sob as regras do regime celetista.
4. Doações Recebidas e Parcerias Privadas
- Doações Pessoa Física (Nacional) R$  33.637,30
- Doações Pessoa Jurídica (Nacional) R$  5.200,00
- Doações Pessoa Jurídica (Exterior) R$  580.984,04

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2010

1. Contexto Operacional: O Centro Ecumênico de Publicações e Estudos
“Frei Tito de Alencar Lima”- CEPE, fundado em 21/10/1985, entidade de
direito privado sem fins lucrativos, com autonomia financeira e administra-
tiva, têm como objetivo geral a promoção e assistência social, educacio-
nal, econômica e moral da criança, do adolescente, da família e da comu-
nidade. Os objetivos do “CEPE” deverão ser alcançados diretamente ou
através de convênios com órgãos governamentais, privados e com entida-
des congêneres. Por ocasião de sua criação em 1985, não houve integra-
lização de Capital Social. 2. Apresentação e elaboração das demonstra-
ções contábeis: As demonstrações contábeis anexas, foram elaboradas
de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e preceitos
previstos na legislação específica aplicável às entidades sem fins lucrati-
vos. 3. Descrição das práticas contábeis para Apuração do Resultado do
Exercício: O “CEPE” apresenta um déficit operacional líquido de R$
71.283,96 no final do exercício de 2010, notadamente constituído por re-

             2010
Receita de Serviços / Vendas 116.030,92
Doações Particulares 33.637,30
Parcerias Privadas 5.200,00
Parcerias Públicas
Receita com Aplicações Financeiras 41.884,68
(-) Deduções - 6.910,00
Receita Líquida Operacional 1.013.405,23
Custos das Vendas 0,00
Resultado Bruto Operacional 1.013.405,23
Despesas Operacionais (1.084.689,19)
Resultado Líquido Operacional - 71.283,96
Receitas / Despesas não Operacionais 0,00
Resultado do Exercício -71.283,96

Superávit
Reservas  Acumulado             Total

Saldos em 31/Dezembro/2009        0,00 1.388.136,02 1.388.136,02
Acerto de Saldo 0,00 0,00 0,00
Deficit do Exercício        0,00    -71.283,96     -71.283,96
Saldos em 31/Dezembro/2010 0,00 1.316.852,06 1.316.852,06

Adilson Mariano - CRC: 1SP148.895/O-5

5. Total de Recursos Públicos Recebidas
- Governo Estadual (Convênio Espaço Amigo) R$  35.315,23
- Governo Estadual (credito nf Paulista) R$  5.815,49
- Governo Municipal (Convênio Espaço Amigo) R$  46.368,00
- Governo Municipal (Proj Amp. os Horizontes) R$  9.429,00
- Projeto Banco do Brasil R$  115.100,57
- Projeto Petrobras R$  30.000,00

Grupo IBMEC Educacional S.A.
CNPJ Nº 04.298.309/0001-60 - NIRE Nº 35300184149

Ata de Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 18/02/10
01. Data, Hora e Local - 10hs dia 18/02/10, na sede social da Cia., R. Vergueiro, nº 1.759, térreo, 1º e 2º, em SP/SP. 02. Convocação -
Convocação mediante anúncio publicado nos dias 29, 30/01/10 e 01/02/10, no DOESP e no jornal “Empresas & Negócios”, na forma do art.
124 da Lei nº 6.404/76. 03. Presença - Compareceram à Assembleia acionistas representando 92,06% do capital social, como se extrai do
Livro de Presença dos Acionistas. 04. Mesa - Presidente: Marcelo S. Barbosa - Secretário: José Roberto Francelino Ribeiro - 05. Ordem
do Dia - (i) Aumento de capital mediante emissão de ações, no valor de até R$ 150.000.000,00; (ii) Reforma do estatuto social; (iii) Eleição
de novo membro para o Cons. de Adm.; (iv) Outros assuntos de interesse da Cia.. 06. Deliberações Aprovadas por Unanimidade dos
Presentes - 6.1 Os Acionistas deliberaram aumentar o capital da Cia. em R$ 136.602.545,61, mediante a emissão de 20.274.957 novas
ações, todas nominativas e sem valor nominal, sendo (i) 20.194.369 ações a serem subscritas por investidores não residentes no Brasil ao
preço de emissão por ação de R$ 6,73760289098575, devido à incidência de imposto sobre operações financeiras – IOF no fechamento do
cambio pela Cia. para ingresso do preço no Brasil; e (ii) 80.588 ações a serem subscritas por acionistas residentes no país ao preço de
emissão de R$ 6,7120. Em decorrência, o capital social da Cia. passou dos atuais R$ 87.069.013,31, dividido em 35.756.691 ações
ordinárias, todas sob a forma nominativa e sem valor nominal, para R$ 223.671.558,92, dividido em 56.031.648 ações, todas sob a forma
nominativa e sem valor nominal. Diante disso, os Acionistas decidem alterar o art. 5º do Estatuto Social, que passa a apresentar a redação
abaixo: Art. 5° - O capital social é de R$ 223.671.558,92, dividido em 56.031.648 ações ordinárias, todas sob a forma nominativa e sem
valor nominal. As ações emitidas em razão do aumento de capital acima mencionado foram totalmente subscritas e integralizadas nesta
data em moeda corrente, conforme boletim de subscrição que integra a presente ata na forma de Anexo I. 6.2 Exceto quanto aos acionistas
elencados no Anexo I, todos os demais Acionistas da Companhia decidiram renunciar ao seu direito de preferência na subscrição das
ações da Cia. emitidas em virtude do aumento de capital acima deliberado. 6.3 Os Acionistas deliberaram não alterar o limite para aumento
de capital autorizado previsto no § 3º do art. 5º do Estatuto social da Companhia. 6.4 Os Acionistas decidiram alterar o texto dos art.s 8º, 10,
11, 12, 14, 23, 25, 30 e 39 do do Estatuto Social da Cia., que passam a ter a redação do texto anexo à presente ata (Anexo II), que passa,
com a aprovação dos acionistas, a ser o texto consolidado do Estatuto Social da Cia.. 6.5 Os Acionistas deliberaram eleger para o cargo de
membro do Cons. de Adm. da Cia., na forma do art. 8º do Estatuto Social, o Sr. Guilherme de Araújo Lins, brasileiro, casado, engenheiro
químico, RG nº 06.176.710-9 IFP/RJ e CPF/MF nº 45.336.817-00, residente e domiciliado em Genebra, Suíça, com escritório em 3 Place
des Bergues, 1201, Genebra, Suíça, com mandato até a próxima assembleia geral ordinária da Cia.. O conselheiro ora nomeado tomará
posse mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado no livro próprio da Cia., quando declarará não estar impedido de exercer
o referido cargo. 6.3. Por fim, os acionistas deliberaram que a presente ata fosse lavrada em forma sumária, conforme autoriza o art. 130,
§ 1º, da Lei de S.A.. 7. Encerramento - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembléia e lavrada a presente ata em livro próprio.
SP, 18/02/10. Presidente: Marcelo S. Barbosa; Secretário: José Roberto Frabcelino Ribeiro; Acionistas:  Nova Fiesole Empreendimentos e
Participações S.A.; Verus Holdings LLC; Claudio Luiz da Silva Haddad; Michael Edgar Perlman; Ricardo Oliver Mizne ; Americo Matiello
Junior; Marcos Antonio Lucatti Vono; Organização Educacional Cassiano Ricardo S/C Ltda.; Luiz Alberto Teixeira Máttua; José Maria da
Câmara Canto de Vasconcellos e Sá; Valter de Assis Moreno Junior; Roberto Zentgraf; Burnside Strategies LLC; Everett Group LLC.
Estatuto Social - Cap. I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Art. 1º - A Companhia tem a denominação Grupo Ibmec
Educacional S.A., e se regerá pelo disposto neste Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis. Art. 2º - A Companhia tem sua sede e foro
na Rua Vergueiro, n.º 1.759, térreo, 1º e 2º andares, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo manter filiais, agências ou
representações, em qualquer localidade do País ou do exterior, mediante resolução do Conselho de Administração.  § Único - A Companhia
possui filiais nas Cidades de (i) São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 302, 1º e 5º ao 13° andares, (ii) Campinas, Estado
de São Paulo, na Rua Sales de Oliveira, 1661, Vila Industrial, na Avenida Júlio de Mesquita, 840, na Rua Madre Maria Santa Margarida,
s/n, na Rua Abolição, 1827, na Praça Dom Barreto, 42, na Rua Júlio de Mesquita, 1074, e na Rua José Rocha Junqueira, 13; (iii) São José
dos Campos, Estado de São Paulo, na Rua Laurent Martins, nº 329 (parte), Jardim Esplanada; (iv) Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Avenida Presidente Wilson, 118, na Avenida Ministro Ivan Lins, nº 304, e na Avenida Presidente Wilson, 165, salas 705, 706,
707, 718, 719 e 720; (v) Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Paraíba, nº 330, térreo e 4º, 5º, 6º, 7º (parte) e 8° (parte) andares;
(vi) Sorocaba, Estado de São Paulo, na Rua Professor Arthur Fonseca, 633, parte, e na Rua Romeu do Nascimento, 247; (vii) Amparo,
Estado de São Paulo, na Rua José Bonifácio, 438; e (viii) Brasília, Distrito Federal, no SCN, Quadra 2, Bloco A, n.º 190, Edifício Corporate
Financial Center, 2ª andar, salas 203 e 204. Art. 3º - A Companhia tem por objeto: (i) o estabelecimento, como instituição mantenedora ou
de outras formas, de programas e cursos de educação profissionalizante nas áreas de telecomunicações, informática, tecnologia da
informação e outras áreas relacionadas à tecnologia, bem como nas áreas de gestão, economia, administração e negócios em geral; (ii) a
manutenção de cursos direcionados a clientes corporativos nas áreas de telecomunicações, informática, tecnologia da informação e outras
áreas relacionadas à tecnologia, bem como nas áreas de gestão, economia, administração e negócios em geral;  (iii) o estabelecimento,
como instituição mantenedora ou sob outra forma, de programas, cursos e instituições de ensino e educação superior nas diversas áreas
de conhecimento, principalmente, Economia, Administração, Direito e negócios em geral, e a formação e aprimoramento educacional,
técnico e profissional, nos vários níveis de escolaridade relativos a tais áreas; (iv) o desenvolvimento de projetos na área educacional; (v)
a participação em outras sociedades, de qualquer natureza e tipo, sempre de acordo com os limites previstos na legislação aplicável; e (vi)
a edição, publicação e a comercialização de livros, apostilas, publicações e demais obras.  Art. 4º - O prazo de duração da Companhia é
indeterminado. Cap. II - Do Capital Social e das Ações - Art. 5° - O capital social é de R$ 223.671.558,92 (duzentos e vinte e três milhões,
seiscentos e setenta e um mil, quinhentos e cinqüenta e oito reais e noventa e dois centavos), dividido em 56.031.648 (cinquenta e seis
milhões, trinta e uma mil, seiscentas e quarenta e oito) ações ordinárias, todas sob a forma nominativa e sem valor nominal. § 1º – Cada
ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. § 2º - À Companhia é vedada a emissão de: (i) qualquer classe
de ações ordinárias que tenha vantagens ou direitos inferiores ou superiores aos atribuídos às ações ordinárias ora emitidas; (ii) ações
preferenciais de quaisquer classes, com ou sem direito a voto; e  (iii) partes beneficiárias, conforme definidas no art. 46 da Lei nº 6.404/76.
§ 3º - A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social, independentemente de reforma estatutária, até o limite de 100.000.000
(cem milhões) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, mediante deliberação do Conselho de Administração, exclusivamen-
te para a emissão de ações no âmbito do e de acordo com o plano de outorga de opção de compra de ações da Companhia. Art. 6º - Por
deliberação da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, o capital da Companhia poderá ser aumentado pela capitalização de
lucros acumulados ou de reservas anteriores a isto destinados pela Assembleia Geral. § Único - A capitalização poderá ser feita sem
modificação no número de ações. Cap. III - Da Administração - Art. 7º - A administração da Companhia será exercida pelo Conselho de
Administração e pela Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto. § 1º - As atribuições e poderes conferidos por lei a cada um dos órgãos da
administração não poderão ser outorgados a nenhum outro órgão. Seção I - Do Conselho de Administração -  Art. 8º - O Conselho de
Administração será composto de no mínimo 3 (três) e no máximo 9 (nove) membros, todos acionistas, com a denominação de Conselhei-
ros, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos. § 1º - Findo o mandato, os Conselheiros
permanecerão no exercício dos cargos até a investidura de seus substitutos, nos termos da lei e deste Estatuto. § 2º - Os mandatos dos
Conselheiros deverão ter o mesmo termo inicial, sendo certo que Conselheiros eleitos para substituir outros antes do encerramento de
seus mandatos deverão inicialmente servir apenas até o restante dos mandatos. Art. 9º - O Conselho de Administração terá, entre seus
membros, um Presidente que convocará e presidirá suas reuniões e um Vice-Presidente que substituirá o Presidente em seus impedimen-
tos e ausências, ambos escolhidos pela Assembleia Geral. Art. 10 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada 30
(trinta) dias, e, extraordinariamente, sempre que necessário, mediante convocação do Presidente do Conselho de Administração ou por
quaisquer 2 (dois) conselheiros. § 1º - As reuniões serão convocadas nos termos do caput deste art., mediante comunicação por escrito aos
demais Conselheiros, expedida com pelo menos 10 (dez) dias úteis de antecedência, devendo dela constarem o local, data e hora da
reunião, bem como, resumidamente, a ordem do dia. § 2º - A convocação prevista no § anterior será dispensada sempre que estiver
presente à reunião a totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração. § 3º - Para que as reuniões do Conselho de
Administração possam se instalar e validamente deliberar, será necessária a presença da maioria de seus membros em exercício, dentre
eles o Presidente do Conselho. As Reuniões do Conselho de Administração serão realizadas, preferencialmente, na sede da Companhia;
fica, contudo, ressalvado que tais reuniões também poderão ser conduzidas em qualquer outro local determinado pelo Presidente do
Conselho de Administração e unanimemente aprovado pelos conselheiros, ou por meio de conferência telefônica ou videoconferência. Os
Conselheiros poderão ser representados nas Reuniões do Conselho de Administração por outro Conselheiro a quem tenham sido outor-
gados poderes especiais para tanto. Os Conselheiros que participarem de reuniões por conferência telefônica ou videoconferência também
serão considerados presentes, desde que, logo após a conclusão da reunião, uma confirmação por escrito de seus votos seja enviada ao
Presidente por carta, fac-símile ou e-mail. Uma vez recebida a declaração, o Presidente deterá todos os poderes para assinar a ata da
reunião em nome desse Conselheiro.Art. 11 - Em caso de ausência ou impedimento temporários, uma Assembleia Geral será convocada
pelo Presidente do Conselho de Administração, ou, na sua ausência, pelo Vice-Presidente para eleger o seu substituto.  Art. 12 - As
deliberações nas reuniões do Conselho de Administração deverão ser tomadas por maioria simples dos votos dos membros presentes à
reunião, sendo certo que cada Conselheiro terá direito a um voto, exceto se de outra forma previsto em acordo de acionistas arquivados na
sede da Companhia. Art. 13 - A remuneração dos membros do Conselho de Administração será global e anualmente fixada pela Assembleia
Geral, que homologará, também, quando for o caso, o montante da participação que lhes deva caber no lucro. A remuneração dos
membros do Conselho de Administração será satisfeita em duodécimos. Art. 14 - Compete ao Conselho de Administração: (i) estabelecer
os objetivos, a política e a orientação geral dos negócios da Companhia, através das diretrizes fundamentais de administração e fiscalizar
a observância de tais diretrizes, acompanhar a execução dos programas aprovados e verificar os resultados obtidos;  (ii) convocar a
Assembleia Geral Ordinária e, quando necessária, a Assembleia Geral Extraordinária;  (iii) nomear e destituir os Diretores da Companhia,
fixando-lhes atribuições e a sua remuneração individual, com base na remuneração global fixada pela Assembleia Geral; (iv) manifestar-se
previamente sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, as demonstrações financeiras do exercício e a proposta de
destinação do resultado do exercício;  (v) fiscalizar a gestão dos Diretores;  (vi)examinar, a qualquer tempo, atos, livros, documentos e
contratos da Companhia; (vii) deliberar sobre a emissão de ações ou bônus de subscrição, inclusive com a exclusão do direito de preferên-
cia dos acionistas, fixando as condições da emissão e colocação das ações ou bônus de subscrição; (viii) autorizar a compra de ações da
Companhia, para sua permanência em tesouraria ou cancelamento, nos termos da lei e das disposições regulamentares em vigor; (ix)
autorizar a permuta de ações ou de outros valores mobiliários conversíveis em ações de emissão de sociedades controladas; (x) autorizar
a renúncia a direitos de subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição de emissão de sociedades
controladas; (xi) elaborar e deliberar sobre programas de compensação salarial, incluindo salário-base e bônus de todos os funcionários e
Diretores; (xii) elaborar, para submissão à deliberação da Assembleia Geral, os programas de emissão e opção de compra de ações para
administradores, empregados, ou pessoas naturais que prestem serviços à Companhia, nos limites do capital autorizado;  (xiii) aprovar a
concessão de opções de compra de ações de emissão da Companhia não previstas no item (xii) acima, independentemente de aprovação
pela Assembleia Geral. (xiv) deliberar a emissão de valores mobiliários de qualquer tipo, inclusive bônus de subscrição; (xv) autorizar a
abertura de capital da companhia; (xvi) submeter à Assembleia Geral o destino a ser dado ao lucro líquido do exercício; (xvii) aprovar a
venda ou aquisição de qualquer ativo ou participação societária pelo montante total superior ao equivalente, em reais, a US$ 20.000.000,00
(vinte milhões de dólares norte-americanos); (xviii) escolher e destituir consultores, auditores independentes e banco de investimento para
prestação de serviços à Companhia; (xix) autorizar investimentos em novos negócios ou a criação de sociedades subsidiárias; (xx) aprovar
o orçamento anual, planos financeiros e de negócios; (xxi) deliberar sobre qualquer resgate de ações independentemente de classe ou
série; (xxii) autorizar a abertura de sucursais, filiais, agências, postos de serviço, depósitos e escritórios; (xxiii) indicar os administradores
ou outros representantes em sociedades nas quais a Companhia detenha participação acionária; (xxiv) autorizar a prática de atos gratuitos,
em benefício dos empregados ou da comunidade, tendo em vista as responsabilidades sociais da Companhia, sendo que a prestação de
fianças para empregados e/ou administradores, no caso de transferências e/ou remanejamentos interestaduais e/ou intermunicipais, não
configurará matéria que dependa de prévia aprovação do Conselho de Administração; (xxv) autorizar a Companhia, bem como as socie-
dades por ela controladas e coligadas a celebrar, alterar ou rescindir Acordos de Acionistas; (xxvi) executar outras atividades que lhe sejam
delegadas pela Assembleia Geral; (xxvii) aprovar a participação da Companhia em grupos de sociedades de acordo com as disposições
contidas no Art. 265 da Lei nº 6.404/76; (xxviii) aprovação para realização, alteração ou término de qualquer Transação com Parte
Relacionada (conforme definido abaixo) que represente ou resulte em pagamentos ou outra contraprestação pela Companhia, cujo valor,
individual ou agregado, exceda o montante, em reais, equivalente a US$ 1.000.000,00 (um milhão de dólares norte-americanos) em
qualquer Exercício Social ou período de 12 (doze) meses; (xxix) alteração ou modificação de qualquer programa, acordo, plano de opção
ou outro benefício aos empregados, membros do Conselho de Administração ou Diretores da Companhia e suas Subsidiárias, exceto se
imposta por Lei ou de maneira consistente com as práticas passadas da Companhia ou da respectiva Subsidiária, conforme o caso; (xxx)
aprovar a captação, pela Companhia, de Endividamento que exceda 2,5 (duas vezes e meia) o Índice Endividamento Líquido/EBITDA;
(xxxi)  pronunciar-se sobre as questões submetidas  ao órgão pela Diretoria ou pela Assembleia Geral; e (xxviii) resolver os casos não
previstos neste Estatuto. § 1º - Para fins desse estatuto social, “Partes Relacionadas” significa (a) qualquer acionista da Companhia, (b)
cônjuge, irmãos, ascendentes de primeiro e segundo graus ou descendentes de um acionista, (c) qualquer pessoa que detenha participa-
ção igual ou superior a 10% (dez por cento) das ações ou de outros interesses econômicos em qualquer acionista, e (d) qualquer Pessoa
na qual qualquer um daqueles mencionados acima detenha, direta ou indiretamente, individualmente ou em conjunto com qualquer outro
acima mencionado, 20% (vinte por cento) ou mais das ações ou de outros interesses econômicos. § 2º - Para fins deste estatuto social,
“Endividamento Líquido/EBITDA” significa o endividamento menos o caixa conforme apurados nas mais recentes demonstrações financei-
ras auditadas da Companhia dividido pelo EBITDA dos últimos doze meses apurado com base nas mais recentes demonstrações financei-
ras. § 3º - O Conselho de Administração, a cada exercício, examinará e submeterá à decisão da Assembleia Geral Ordinária, o Relatório
da Administração, o balanço patrimonial, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, a demonstração do resultado do exercício,
a demonstração das origens e aplicações dos recursos, bem como a proposta de distribuição de dividendos e de aplicação dos valores
excedentes, anexando o parecer dos auditores independentes. § 4º - O Conselho de Administração poderá, ainda, declarar juros sobre o
capital próprio nos termos da legislação vigente. Seção II - Da Diretoria - Art. 15 - A Diretoria é composta de no mínimo 2 (dois) e no
máximo 8 (oito) membros, acionistas ou não, residentes no país, eleitos pelo Conselho de Administração, sendo um o Diretor-Presidente,

e os demais Diretores sem designação específica. A Diretoria será competente para exercer os atos da vida social, conforme orientação do
Conselho de Administração. § 1º - O prazo de gestão de cada Diretor será de 2 (dois) anos, permitida a recondução. § 2º - Os Diretores,
findo o prazo de gestão, permanecerão no exercício dos respectivos cargos, até a eleição e posse dos novos Diretores. § 3º - Os membros
do Conselho de Administração, até o máximo de um terço, poderão ser eleitos para cargos de Diretores, com exercício cumulativo de
funções. Ocorrendo esta hipótese, ao Conselheiro-Diretor caberá optar pela remuneração a que fizer jus, como Conselheiro ou Diretor. Art.
16 - Compete à Diretoria exercer as atribuições que a lei, o Estatuto e o Conselho de Administração lhe conferirem para a prática de atos
necessários ao regular funcionamento da Companhia. § Único – O Conselho de Administração poderá fixar, para cada Diretor sem
designação específica, competências individuais, relacionadas às diversas áreas de negócio da Companhia e a seus territórios de atuação.
Art. 17 - A Diretoria exercerá as seguintes atribuições: (i) executar os trabalhos que lhe forem determinados pelo Conselho de Administra-
ção;  (ii) elaborar, anualmente, o relatório de administração, o demonstrativo econômico-financeiro do exercício, bem como balancetes, se
solicitados pelo Conselho de Administração; (iii) preparar anteprojetos de plano de expansão e modernização da Companhia; (iv) submeter
ao Conselho de Administração o orçamento geral e os especiais da Companhia, inclusive os reajustes conjunturais, no decurso dos
exercícios anual e plurianual a que os membros se referirem; (v) aprovar e modificar organogramas e regimentos internos; (vi) representar
a Companhia perante repartições públicas federais, estaduais, municipais, empresas privadas e autarquias; (vii) contratar empregados de
qualquer natureza, fixando-lhes a remuneração correspondente, de acordo com a política de cargos e salários da empresa deliberada pelo
Conselho de Administração, e demiti-los, observadas  as normas internas vigentes; (viii) receber importância em cheque ou título nominativo
devida à Companhia e dar quitação; (ix) endossar cheques para depósito na conta da Companhia; (x) levantar caução em cheque ou título
nominativo de qualquer espécie, dando quitação; (xi) assinar propostas para participar em concorrências e os respectivos contratos; e (xii)
assinar quaisquer documentos que não se contiverem nas competências enumeradas neste art., necessários  à operação da Companhia
e cumprimento de seus  objetivos sociais. Art. 18 – A Companhia será representada ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, e somente
se vinculará, mediante as assinaturas: (i) de quaisquer 2 (dois) Diretores em conjunto, sempre que assim permitirem seus atos de eleição
pelo Conselho de Administração; (ii) de qualquer dos Diretores em conjunto com um procurador, agindo em conformidade com os limites
estabelecidos na respectiva procuração; ou (iii) de 2 (dois) procuradores em conjunto, nos termos dos respectivos instrumentos de mandato
§ Único – A prática dos atos abaixo listados dependerá, sempre, de autorização prévia do Conselho de Administração: (i) a contratação de
alienação de item do ativo permanente, compra, venda ou aluguel de bem móvel ou imóvel, prestação de serviço, compromisso de
investimento ou aquisição de participação societária por qualquer forma, que implique na obrigação de desembolso, ou no direito de
recebimento, pela Companhia, dentro de um mesmo exercício social, de valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); (ii) a
prestação de garantia, real ou fidejussória em favor de terceiro, ou a constituição de ônus reais sobre bens da companhia, para garantir
crédito de valor superior a R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais); (iii) a contratação de empréstimo, financiamento, arrendamento
mercantil, abertura de conta garantida ou qualquer contrato com instituição financeira ou assemelhada, que implique na obrigação de
desembolso, ou no direito de recebimento, pela Companhia, dentro de um mesmo exercício social, de valor superior a R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais); e (iv) a contratação de qualquer negócio jurídico pela Companhia, independentemente do valor, que implique na
superação do limite de endividamento global do respectivo exercício previsto no orçamento aprovado pelo Conselho de Administração. Art.
19 – Excepcionalmente, qualquer Diretor ou procurador, poderá, isoladamente, e dentro dos limites estabelecidos na respectiva procura-
ção, executar os seguintes atos: (i) endosso de cheques, para depósito nas contas da Companhia; (ii) emissão de duplicatas e endosso das
mesmas para fins de cobrança; e (iii) assinatura de correspondência de rotina que não crie qualquer responsabilidade para a Companhia.
Art. 20 – A outorga de mandato pela Companhia somente poderá ser feita pela assinatura de 2 (dois) Diretores em conjunto, sempre que
assim permitirem seus atos de eleição pelo Conselho de Administração, sendo que a procuração correspondente estabelecerá expressa-
mente os poderes conferidos e, excetuando-se aquelas outorgadas para fins judiciais, não terão prazo superior a 1 (um) ano.Art. 21 - A
remuneração do(s) Diretor(es) será fixada global e anualmente pela Assembleia Geral, que também fixará, quando for o caso, o montante
da participação da Diretoria no lucro da Companhia. § 1º - A verba para honorários “pro-labore”, paga em duodécimos, assim como a de
participação, será fixada e partilhada entre os Diretores por deliberação do Conselho de Administração, consignada no livro próprio. Art. 22
- A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário e as suas reuniões serão presididas pelo Diretor-Presidente. § 1º - As reuniões serão
sempre convocadas pelo Diretor-Presidente. Para que possam ser instaladas e validamente deliberar, será necessária a presença da
maioria dos Diretores que na ocasião estiverem no exercício de seus cargos.§ 2º - As deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas
no livro próprio e serão tomadas por maioria de votos, sendo necessário o voto afirmativo do Diretor-Presidente. § 3º - Na ausência do
Diretor-Presidente, as reuniões serão convocadas e presididas por qualquer outro Diretor, indicado pelo Diretor-Presidente. Cap. IV - Do
Conselho Fiscal - Art. 23 - A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente, o qual poderá ser instalado nos
exercícios sociais a pedido de acionistas que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) das ações com direito a voto. § 1º - O Conselho
Fiscal será composto de 3 (três) membros, pessoas naturais, legalmente qualificados, e igual número de suplentes, os quais serão eleitos
pela Assembleia Geral, na forma da lei. § 2º - Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas ou impedimentos, pelo
respectivo suplente. § 3º - Somente o acionista ou grupo de acionistas que indicou o membro do Conselho Fiscal poderá, por meio de
Assembleia Geral, destituí-lo e indicar novo conselheiro, excetos nas hipóteses em que o referido conselheiro tenha infringido seus deveres
e responsabilidades, sendo certo que a indicação do novo conselheiro deverá ser feita na mesma Assembleia Geral que houver deliberado
a destituição. § 4º - Em caso de vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, deverá ser eleito novo conselheiro, na forma do § 3º
deste Art.. § 5º - Além dos casos de morte, renúncia, destituição e outros previstos em lei, operar-se-á a vacância do cargo quando o
membro do Conselho Fiscal deixar de comparecer, sem justa causa, a 2 (duas) reuniões consecutivas ou 3 (três) intercaladas, no exercício
anual. § 6º - Os membros do Conselho Fiscal somente farão jus à remuneração que lhes for fixada pela Assembleia Geral durante o periodo
em que o órgão funcionar e estiverem no efetivo exercício das funções. § 7º - O Conselho Fiscal terá as atribuições previstas em lei. Cap.
V - Das Assembleia Gerais - Art. 24 - A Assembleia Geral reunir-se-á: (a) Ordinariamente: nos quatro primeiros meses, depois de findo
o exercício social para: (i) tomar as contas dos administradores, discutir e votar as demonstrações financeiras; (ii) eleger os membros do
Conselho de Administração nas épocas próprias e o Conselho Fiscal, quando for o caso; (iii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido
do exercício, se houver, e a distribuição de dividendos, quando for o caso; e (iv) fixar a remuneração global dos administradores, bem como
individual dos membros do Conselho de Administração e Fiscal. (b) Extraordinariamente: sempre que, mediante convocação, os interesses
sociais aconselharem ou exigirem a manifestação dos acionistas.  Art. 25 – Compete privativamente à Assembleia Geral a deliberação das
seguintes matérias: (i) alteração do Estatuto da Companhia; (ii) eleição e destituição dos membros do Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal; (iii) apreciação das contas dos administradores e demonstrações financeiras por eles apresentadas; (iv) autorização para
a emissão de debêntures; (v) suspensão do exercício dos direitos de acionista mencionados no art. 120 da Lei nº 6.404/76; (vi) avaliação de
bens com que os acionistas concorrerem para a formação do capital social; (vii) aprovação de qualquer fusão, incorporação, consolidação,
cisão ou outra reestruturação societária envolvendo a Companhia, sua transformação em outro tipo de entidade, sua dissolução e liquida-
ção, eleição e destituição de liquidantes e julgamento de suas contas; (viii) autorização aos administradores para a confissão de falência e
pedido de concordata; (ix) aprovação de programas de outorga de opções de compra de ações a administradores, empregados ou pessoas
naturais prestadoras de serviços à Companhia; (x) Venda, permuta ou outra forma de alienação para terceiros (inclusive através de
qualquer operação de fusão, incorporação, cisão ou outra forma de reorganização societária) de substancialmente todos os ativos da
Companhia; e (xi) aprovar os procedimentos e política interna da Companhia conforme proposto pelo Conselho de Administração. Art. 26
– A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração e de acordo com os demais casos previstos em lei. § Único – Em
primeira convocação, a Assembleia Geral será instalada com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do
capital votante da Companhia, e, em segunda convocação, com qualquer número. Art. 27 - Os anúncios de convocação, publicados na
forma e nos termos da lei, conterão, além do local, data e hora da Assembleia Geral, a ordem do dia explicitada e, no caso de reforma do
Estatuto, a indicação da matéria. § Único – A primeira convocação da assembleia geral deverá ser feita com, no mínimo, 15 (quinze) dias
de antecedência, contado o prazo da publicação do primeiro anúncio. Não se realizando a assembleia, será publicado novo anúncio, de
segunda convocação, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. Art. 28 – A mesa que dirigirá os trabalhos da Assembleia Geral será
constituída pelo Presidente do Conselho de Administração, ou seu substituto, e por um Secretário, escolhido dentre os presentes. Art. 29
– Os acionistas far-se-ão presentes à Assembleia Geral, pessoalmente ou por representante legal constituído há menos de 1 (um) ano e
que seja acionista, administrador da Sociedade, advogado ou representante de instituição financeira. § 1º – Para os efeitos deste art., não
poderão ser constituídos como representantes de acionistas membros efetivos do Conselho Fiscal ou seus suplentes. § 2º – Para ser
admitido a participar da Assembleia Geral, o acionista deverá, antes de abertos os trabalhos, assinar o Livro de Presença, indicando sua
qualificação, bem como a quantidade, espécie e classe das ações de que for titular. § 3º – Se o acionista se fizer representar por
representante legal ou por procurador constituído, deverão estes provar essa qualidade, apresentando ao Presidente da Mesa os documen-
tos que os credenciem. § 4º - Os instrumentos de representação deverão ser depositados no endereço de realização da Assembleia Geral
citado no respectivo edital de convocação, com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência à realização desta. § 5º – A relação dos
representantes credenciados, acompanhada dos competentes instrumentos de mandato e de outros documentos, contendo os nomes dos
respectivos mandantes e a indicação dos números de ações com direito a voto de cada um, assinada pelo Presidente do Conselho de
Administração, será encaminhada à Mesa da Assembleia Geral. § 6º – O instrumento de mandato que não contiver poderes específicos
para a participação do mandatário na Assembleia Geral em que foi apresentado vigorará, sem limitação, até que se complete 1 (um) ano
da data em que foi outorgado. Art. 30 - Todas as deliberações da Assembleia Geral serão tomadas pelo voto de acionistas representando
a maioria do capital votante presente à Assembleia Geral, exceto se de outra forma estabelecido em acordo de acionistas arquivados na
sede da Companhia. § Único – Sempre que as matérias constantes das letras (a), (g) e (j) do Art. 25 acima forem objeto de deliberação, a
Assembleia Geral somente se instalará e validamente deliberará com a presença de acionistas representando, pelo menos, metade do
capital votante mais uma ação ordinária da Companhia. Art. 31 – Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata em
livro próprio, assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes, que representem, no mínimo, a maioria necessária para as
deliberações tomadas. § 1º - A ata referida no “caput” deste Art. poderá ser lavrada na forma de sumário dos fatos, inclusive no que toca a
eventuais dissidências e protestos. § 2º - Salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, as atas serão publicadas com omissão das
assinaturas dos acionistas. Cap. VI - Do Exercício Social, Balanço, Lucros e sua Aplicação - Art. 32 - O exercício social coincide com
o ano civil. Art. 33 - Ao final de cada trimestre (excetuando o último trimestre) e de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar o Balanço
Patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas em lei, fazendo constar destes as Demonstrações dos Fluxos de Caixa,
indicando, no mínimo, as alterações ocorridas no saldo de caixa e equivalentes de caixa, segregadas em fluxos das operações, dos
financiamentos e dos investimentos. Art. 34 – Do resultado do exercício, serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos
acumulados e a provisão para o imposto de renda. Art. 35 - Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, a Diretoria
apresentará à Assembleia Geral, para aprovação, proposta sobre a integral destinação do lucro líquido do exercício que remanescer após
as seguintes deduções ou acréscimos, realizadas decrescentemente e nessa ordem: (a) 5% (cinco por cento) para a formação da Reserva
Legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social; (b) importância destinada à formação de Reservas para Contingências
e reversão das formadas em exercícios anteriores; (c) Lucros a Realizar e Reversão dos Lucros anteriormente registrados nessa reserva
que tenham sido realizados no exercício; e (d) 25% (vinte e cinco por cento) para pagamento do dividendo mínimo obrigatório aos titulares
de ações ordinárias, observado o disposto neste Estatuto § 1º – O valor dos juros pagos ou creditados, a título de capital próprio nos termos
do art. 9º, §7º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, bem como da legislação e regulamentação pertinentes, poderá ser imputado
ao valor do dividendo obrigatório, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia para todos os efeitos legais.
§ 2º - O dividendo de que trata o § acima não será obrigatório no exercício em que os órgãos da administração informarem à Assembleia
Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da Companhia, sendo certo que o Conselho Fiscal proferirá parecer sobre
essa informação. § 3º - Os órgãos da administração da Companhia apresentarão à Assembleia Geral Ordinária, juntamente com as
demonstrações financeiras do exercício, proposta sobre a destinação do lucro remanescente, após as deduções constantes deste Art.. Art.
36 - A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, poderá levantar balanço semestral e declarar dividendos à conta de
lucro apurado nesses balanços. O Conselho de Administração poderá declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou
de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, devendo, neste caso, tais dividendos, se distribuídos, serem
descontados do valor devido a título de dividendo mínimo obrigatório. Cap. VII - Da Liquidação, Dissolução e Extinção - Art. 37 - A
Companhia entra em liquidação, dissolução e extinção nos casos previstos em lei ou neste Estatuto. § Único - O Conselho de Administra-
ção nomeará o liquidante, a Assembleia Geral determinará o modo de liquidação e determinará a instalação do Conselho Fiscal, que deve
funcionar durante o período de liquidação. Cap. VIII - Das Disposições Gerais - Art. 38 - A Companhia, a qualquer tempo, tendo em vista
aperfeiçoar seus serviços e adaptar-se às novas técnicas de administração, poderá adotar processos mecânicos de emissão e autentica-
ção de documentos de efeitos mercantis, obedecendo a padrões e sistemas consagrados pelos usos e costumes do comércio. Art. 39 – A
Companhia cumprirá com os acordos de acionistas arquivados em sua sede que estabelecerem restrições de transferência, direito de
preferência na aquisição, exercício de direito de voto ou de poder de controle nas Assembleias Gerais de Acionistas e nas reuniões do
Conselho de Administração. Assim, a Companhia (i) indicará a existência de acordo de acionistas na página correspondente a cada
acionista signatário do acordo no Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia; e (ii) fazer com que Presidente de reunião do
Conselho de Administração ou o Presidente da mesa de Assembleia Geral de Acionistas, conforme o caso, não compute e considere
inválido o voto em desacordo com os termos de tal acordo de acionistas. § Único - Há um acordo de acionistas datado em 18 de fevereiro
de 2010, celebrado entre a Companhia, Everett Group, LLC, Burnside Strategies, LLC, Nova Fiesole Empreendimentos e Participações
S.A., Verus Holding LLC, Claudio Luiz Da Silva Haddad, Michael Edgar Perlman, Eduardo Luiz Wurzmann, Ricardo Oliver Mizne e José
Alexandre Scheinkman, arquivado na sede da companhia para os fins do art. 118 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Acordo de Acionistas”). Cópias do Acordo de Acionistas estão disponíveis para análise nos escritórios da Companhia. As ações
detidas pelos acionistas que são partes do Acordo de Acionistas estão sujeitas a certas restrições de transferência, acordos de voto, e
outras condições estabelecidas no Acordo de Acionistas. Nenhuma transferência de tais ações será formalizada nos livros da companhia,
e tal transferência será considerada nula e inválida, exceto se acompanhada de comprovação de que os termos do acordo de acionistas
foram cumpridos. A companhia está vinculada ao Acordo de Acionistas. Qualquer transação realizada pela Companhia ou pelos acionistas
que sejam parte do Acordo de Acionistas em violação aos termos contidos em tal acordo será nula e inválida. Jucesp 086.307/10-1 em
09/03/2010. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.
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Ata de Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 9/09/10
01. Data, Hora e Local: Às 10 hs do dia 9/09/10, na sede social da Cia., na R. Vergueiro, nº 1.759, térreo, 1º e 2º, em SP/SP.
02. Convocação: Convocação mediante anúncio publicado nos dias 25, 26 e 27/08/10, no DO do Estado de SP e no jornal
“Empresas & Negócios”, na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. 03. Presença: Compareceram à Assembleia acionistas
representando 48,74% do capital social, como se extrai do Livro de Presença dos Acionistas. 04. Mesa: Presid.: Claudio Luiz
da Silva Haddad - Secret.: José Roberto Francelino Ribeiro. 05. Ordem do Dia: (i) Aprovação da alteração de endereço de
filiais da Cia. localizadas em Belo Horizonte/MG e no RJ/RJ e a extinção de filiais localizadas em Campinas/SP; (ii) Aumento
do capital social e alteração do art. 5º do Estatuto Social; (iii) Aprovação dos termos do Sétimo Aditamento às Bases para o
Programa de Outorga de Opções de Compra de Ações e as Bases para o Segundo Programa de Outorga de Opções de
Compra de Ações; e (iv) Outros assuntos de interesse da Cia. 06. Deliberações Aprovadas por Unanimidade dos Pre-
sentes: 6.1 Deliberaram os Srs. Acionistas, por unanimidade, alterar o endereço das filiais da Cia. localizadas (i) na cidade
de Belo Horizonte/MG, de R. Paraíba, 330, térreo e 4º, 5º, 6º, 7º (parte) e 8° (parte) andares, CNPJ/MF n° 04.298.309/0008-
37 e NIRE n° 31901262892, para R. Rio Grande do Norte, 300; e (ii) na cidade do RJ/RJ, de Av. Presidente Wilson, 165, salas
705, 706, 707, 718, 719 e 720, CNPJ/MF n° 04.298.309/0022-95 e NIRE n° 33900997068, para Av. Presidente Wilson, 165,
salas 519, 520, 521 e 522, restando os Srs. membros da Diretoria desde já autorizados a adotar todas as medidas necessá-
rias para a efetivação desta deliberação. 6.2 No mesmo ato, decidiram os Srs. Acionistas, por unanimidade, extinguir as filiais
da Cia. localizadas (i) na cidade de Campinas - SP, na Avenida Júlio de Mesquita, 840, inscrita no CNPJ/MF n° 04.298.309/
0014-85 e NIRE n° 35903516445; na R. Madre Maria Santa Margarida, s/nº, inscrita no CNPJ/MF n° 04.298.309/0017-28 e
NIRE n° 35903516453; na R.a Abolição, 1827, CNPJ/MF n° 04.298.309/0016-47 e NIRE n° 35903516461, na R. Júlio de
Mesquita, 1074, CNPJ/MF n° 04.298.309/0020-23 e NIRE n° 35903566311, e na R José Rocha Junqueira, 13, CNPJ/MF n°
04.298.309/0019-90 e NIRE n° 35903566329; e na cidade de Amparo-SP, na R. José Bonifácio, 438, CNPJ/MF n° 04.298.309/
0018-09 e NIRE n° 35903516488; restando os Srs. membros da Diretoria desde já autorizados a adotar todas as medidas
necessárias para a efetivação desta deliberação. 6.3 Diante das deliberações constantes dos itens 6.1 e 6.2, o § único, do art.
2°, do Estatuto Social da Cia. passará a apresentar a seguinte redação: “§ Único - A Cia. possui filiais nas Cidades de (i) SP/
SP, na Av. Paulista, 302, 1º e 5º ao 13°, (ii) Campinas/SP, na R. Sales de Oliveira, 1661, V. Industrial, e na Pça. Dom Barreto,
42; (iii) São José dos Campos/SP, na R. Laurent Martins, 329 (parte), Jd. Esplanada; (iv) RJ/RJ, na Av. Presidente Wilson,
118, na Av. Ministro Ivan Lins, 304, e na Av. Presidente Wilson, 165, sls. 519 a 522; (v) Belo Horizonte/MG, na R. Rio Grande
do Norte, 300; (vi) Sorocaba/SP, na R. Professor Arthur Fonseca, 633, parte, e na R. Romeu do Nascimento, 247; e (viii)
Brasília/DF, no SCN, Quadra 2, Bl. A, 190, Ed. Corporate Financial Center, 2ª, sls. 203 e 204”. 6.4 Aprovaram os Srs.
Acionistas, por unanimidade, conforme minuta proposta pelo Conselho de Administração, o Sétimo Aditamento às Bases
para o Programa de Outorga de Opções de Compra de Ações da Cia., bem como as Bases para o Segundo Programa de
Outorga de Opções de Compra de Ações, que passam a integrar a presente ata, respectivamente, na forma dos Anexos I e
II. 6.5 Tendo em vista a solicitação do exercício da totalidade do Lote de Ações a que fazem jus os Srs. Eduardo Luiz
Wurzmann, Americo Matiello Junior e Flávio Benício Jansen Ferreira, deliberaram os Srs. Acionistas, por unanimidade,
aumentar o capital social da Cia. em R$ 44.844,64, mediante a emissão de 136.436 novas ações ordinárias nominativas e
sem valor nominal. As ações foram totalmente subscritas e integralizadas neste ato, conforme lista de subscrição em anexo
(Anexo III).  Em decorrência, o capital social da Cia. passou dos atuais R$ 223.988.447,55, dividido em 56.165.810 ações,
para R$ 224.033.292,19, dividido em 56.302.246 ações, todas sob a forma nominativa e sem valor nominal. Diante disso, e
considerando o aumento de capital deliberado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 13/04/2010, o artigo 5°
do Estatuto Social passará a apresentar a seguinte redação: “Artigo 5° - O capital social é de R$ 224.033.292,19, dividido em
56.302.246 ações ordinárias, todas sob a forma nominativa e sem valor nominal”. 6.6 Por fim, os acionistas deliberaram que a
presente ata fosse lavrada em forma sumária, conforme autoriza o art. 130, § 1º, da Lei de S.A. 7. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a assembléia e lavrada a presente ata em livro próprio. São Paulo, 9/09/2010. Presid.: Claudio
Luiz da Silva Haddad; Secret.: José Roberto Francelino Ribeiro; Acionistas: Nova Fiesole Empreendimentos e Participações
S.A.; Claudio Luiz da Silva Haddad; Michael Edgar Perlman; Eduardo Luiz Wurzmann; Americo Matiello Junior; Marcos Antonio
Lucatti Vono. Jucesp nº 331.952/10-5, em 15/09/2010. Kátina Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.
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Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30/04/10
Aos 30/04/10, 10hs, na sede social do Grupo Ibmec Educacional S.A., localizada na R. Vergueiro, nº 1.759, térreo, 1º e 2º, em SP/
SP, reuniram-se em AGO os abaixo assinados, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionis-
tas. 01. Data, Hora e Local: Às 10hs do dia 30/04/10, na sede social da Cia., na R. Vergueiro, nº 1.759, térreo, 1º e 2º, em SP/SP. 02.
Convocação: Convocação mediante anúncio publicado nos dias 15, 16 e 17/04/10, no DOESP e no jornal “Empresas & Negócios”,
na forma do art. 124, da Lei nº 6.404/76. 03. Presença: Compareceram à Assembleia acionistas representando 38,65% do capital
social, como se extrai do Livro de Presença dos Acionistas. 04. Mesa: Presidente: Luiz de Jesus Tropardi Filho - Secretário: José
Roberto Francelino Ribeiro. 05. Ordem do dia: 5.1 Leitura discussão e votação do relatório da Adm. e das demonstrações financei-
ras relativas ao exercício encerrado em 31/12/09; 5.2 Eleição dos membros do Cons. de Adm.; e 5.3 Fixação da remuneração global
dos Administradores. 06. Deliberações aprovadas por unanimidade dos presentes: 6.1 Os Acionistas presentes tomaram co-
nhecimento das contas e do relatório da Adm., os quais foram aprovados sem qualquer emenda ou ressalva. Ainda, após examina-
das e discutidas as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/09, foram estas aprovadas por unanimi-
dade, conforme publicadas no D.O.E.S.P. e no jornal “Empresas & Negócios”, ambos no dia 23/04/10, com as abstenções dos
acionistas que ocupam cargos de Adm.. 6.2. Tendo em vista o resultado apurado no balanço social ora aprovado pelos presentes,
não há lucro a ser destinado às reservas legais e estatutárias e, tampouco, dividendo a ser distribuído aos acionistas. 6.3. Conforme
artigo 152, caput, da Lei 6.404/1976, e art. 24, “a”, (iv), do Estatuto Social, os presentes aprovaram a remuneração global e anual
dos Administradores da Cia. em R$ 1.572.451,00, sendo R$ 42.840,00 para os membros do Cons. de Adm., e R$ 1.529.611,00 para
os membros da Diretoria, distribuídos entre eles mediante retiradas mensais de pró-labore. 6.4. Decidiram os Acionistas presentes
reeleger os Srs. Claudio Luiz da Silva Haddad, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 2.002.998 IFP/RJ, e CPF/MF nº
109.286.697-34, domiciliado na R. Irlanda nº 135, em SP/SP; Michael Edgar Perlman, brasileiro, casado, empresário, RG
1442975 SSP/SP, e CPF/MF sob o nº 526568618-53, residente e domiciliado na R. São Bráulio, 354, em SP/SP; Guilherme de
Araújo Lins, brasileiro, casado, engenheiro químico, RG nº 06.176.710-9 IFP/RJ e CPF/MF nº 745.336.817-00, residente e
domiciliado em Genebra, Suíça, com escritório em 3 Place des Bergues, 1201, Genebra, Suíça; Eduardo Luiz Wurzmann, brasi-
leiro, casado, economista, RG nº 10.266.943 SSP/SP e  CPF/MF nº 085.702.598-83, residente e domiciliado na Rua Cordisburgo,
nº 197, em SP/SP; Ricardo Oliver Mizne, brasileiro, casado, bancário, RG n.º 18283422 SSP/SP e CPF/MF  n.º 171.420.858-35,
residente e domiciliado na R. de Mamede, 367, em SP/SP; José Luiz Rego Glaser, brasileiro, casado, administrador de empresa,
em SP nº 972547-4 SSP/PR e CPF/MF nº 856.066.268-53, residente e domiciliado na R. James Ferraz Alvim, nº 145, 5º, em SP/
SP; e Flávio Benicio Jansen Ferreira, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 6484884-9 IFP-RJ e CPF/MF nº 921.962.337-49,
residente e domiciliado na R. Chibata Miakoshi, 300, apto. 61A, em  SP/SP, para os cargos de membros do Cons. de Adm., sendo o
primeiro, Presidente, o segundo, Vice-Presidente, e, os demais, Conselheiros, ficando desde já empossados em seus cargos, nos
termos das disposições legais, com mandato até a AGO a ser realizada no ano de 2011. 6.5 Por fim, os Acionistas deliberaram que a
presente ata fosse lavrada em forma sumária, conforme autoriza o art. 130, § 1º, da Lei 6.404/1976. 07. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a assembleia depois de lavrada e assinada. SP, 30/04/10. Presidente: Luiz de Jesus Tropardi Filho;
Secretário: José Roberto Francelino Ribeiro; Acionistas: Nova Fiesole Empreendimentos e Participações S.A.; Claudio Luiz da Silva
Haddad; Eduardo Luiz Wurzmann; Ricardo Oliver Mizne; Americo Matiello Júnior; Francisco Carlos D´Emílio Borges; Marcos Antonio
Lucatti Vono; Moacyr Rebello Horta Neto. Jucesp 153.981/10-6 em 06/05/2010. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.
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Extrato da Ata da Assembléia Geral Extraordinária
Data, hora e local: 14/03/2011, às 11hs, na Av. República do Líbano, 1921, no Bairro Ibirapuera, São Paulo/SP. Presença:
Sócios representando 80% do capital social. Mesa Diretora: Ernesto Zarzur-Presidente, Adriana Ramos-Secretária. Con-
vocação: Publicadas em 03.04.05/03/2011, no DOESP, e no jornal Empresas & Negócios. Ordem do Dia: 1) aprovar a redu-
ção do capital social de R$ 377.300,00 para R$ 10.000,00; e 2) Aprovar a alteração do “caput” do art.5º do estatuto social.
Deliberações Aprovadas: 1) Redução do capital social de R$ 367.300,00, uma vez que o capital social se mostrava excessi-
vo ante as necessidades da sociedade. Como resultado da redução do capital social ora aprovada será restituído aos sócios,
na proporção da participação societária de cada um, os montantes a seguir descritos: I) EZ Participações Ltda, CNPJ
02.887.922/0001-98, com seus atos constitutivos registrados no 3º Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de São
Paulo, sob nº 0328404, de 07/10/1998, o valor de R$ 91.825,00 a ser vertido para a conta contábil discriminada
“crédito de sócios-restituição de capital social“. II) Flávio Ernesto Zarzur, CPF/MF 035.893.548-28, o valor de R$ 25.711,00
a ser vertido para a conta contábil discriminada “crédito de sócios-restituição de capital social“. III) HPC Participações Ltda.,
CNPJ 06.017.754/0001-30, com seus atos constitutivos registrados no 4º Cartório de Registro Civil das Pessoas
Jurídicas de São Paulo, sob nº 474,049, de 18/11/2003, o valor de R$ 25.711,00 a ser vertido para a conta contábil
discriminada “crédito de sócios-restituição de capital social “. IV) Marcelo Ernesto Zarzur, CPF/MF 129.357.758-80, o valor de
R$ 25.711,00 a ser vertido para a conta contábil discriminada “crédito de sócios-restituição de capital social“. V) Marcos
Ernesto Zarzur, CPF/MF 084.742.748-00, o valor de R$ 25.711,00 a ser vertida para a conta contábil discriminada “crédito de
sócios-restituição de capital social“. VI) Mauro Alberto, CPF/MF 045.916.248-97, o valor de R$ 25.711,00 a ser vertida para a
conta contábil discriminada “crédito de sócios-restituição de capital social“. VII) SMM Participações Ltda, CNPJ 06.017.822/
0001-61, com seus atos constitutivos registrados no 6º Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de São Paulo, sob nº
90760, de 19/11/2003, o valor de R$ 73.460,00 a ser vertido para a conta contábil discriminada “crédito de sócios-restitui-
ção de capital social“. VIII) Dolly Marie Claire Camille Mardini Zahoul, CPF/MF 219.032.438-66, o valor de R$ 18.365,00 a
ser vertido para a conta contábil discriminada “crédito de sócios-restituição de capital social“. IX) Carlos Alberto Gazal
Zarzur, CPF/MF 179.530.598-35, o valor de R$ 18.365,00 a ser vertido para a conta contábil discriminada “crédito de sócios-
restituição de capital social“. X) Carlos Eduardo Zarzur, CPF/MF 129.587.188-24, o valor de R$ 18.365,00 a ser vertido para
a conta contábil discriminada “crédito de sócios-restituição de capital social“. XI) Carla Zarzur Rinaldi, CPF/MF
165.446.898-31, o valor de R$ 18.365,00 a ser vertido para a conta contábil discriminada “crédito de sócios-restituição de
capital social”. 2) Aprovada a alteração do “caput” da cláusula 5ª do estatuto social, que passa a ter a seguinte redação:
Cláusula 5ª-O capital social é de R$ 10.000,00 divididos em 10.000 quotas, no valor de R$ 1,00 cada uma, totalmente
subscrito e integralizada em moeda corrente nacional e distribuído entre os sócios de acordo com sua participação. Encer-
ramento: A Ata foi lida e aprovada sendo em seguida assinada pelos sócios presentes, Ernesto Zarzur-Presidente,
Adriana Ramos-Secretária. Sócios: EZ Participações Ltda, por Ernesto Zarzur, Flávio Ernesto Zarzur, HPC Participações
Ltda., por Silvio Ernesto Zarzur, Marcelo Ernesto Zarzur, Marcos Ernesto Zarzur, Mauro Alberto, SMM Participações Ltda,
por Samir Zakkhour El Tayar. São Paulo 14/03/2011, Ernesto Zarzur-Presidente, Adriana Ramos-Secretária.

Jardim Parque da Aclimação Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ n° 67.835.090/0001-01

Extrato da Ata da Assembléia Geral Extraordinária
Data, hora e local: 14/03/2011, às 11hs, na Av. República do Líbano, 1921, no Bairro Ibirapuera, São Paulo/SP. Presença:
Sócios representando 93% do capital social. Mesa Diretora: Ernesto Zarzur-Presidente, Adriana Ramos-Secretária. Con-
vocação: Publicadas em 03.04.05/03/2011, no DOESP, e no jornal Empresas & Negócios. Ordem do Dia: 1) aprovar a redu-
ção do capital social de R$ 2.012.500,00 para R$ 10.000,00; e 2) Aprovar a alteração do “caput” do art.5º do estatuto social.
Deliberações Aprovadas: 1) Redução do capital social de R$ 2.002.500,00, uma vez que o capital social se mostrava exces-
sivo ante as necessidades da sociedade. Como resultado da redução do capital social ora aprovada será restituído aos sócios,
na proporção da participação societária de cada um, os montantes a seguir descritos: I) EZ Participações Ltda, CNPJ 02.887.922/
0001-98, com seus atos constitutivos registrados no 3º Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de São Paulo, sob nº
0328404, de 07/10/1998, o valor de R$ 727.708,50 a ser vertido para a conta contábil discriminada “crédito de sócios - restitui-
ção de capital social“. II) Flávio Ernesto Zarzur, CPF/MF 035.893.548-28, o valor de R$ 120.150,00 a ser vertido para a conta
contábil discriminada “crédito de sócios-restituição de capital social“. III) Silvio Ernesto Zarzur, CPF/MF 043.058.858-59, o
valor de R$ 120.150,00 a ser vertido para conta contábil discriminada “crédito de sócios-restituição de capital social“. IV)
Marcelo Ernesto Zarzur, CPF/MF 129.357.758-80, o valor de R$ 120.150,00 a ser vertido para a conta contábil discriminada
“crédito de sócios-restituição de capital social“. V) Marcos Ernesto Zarzur, CPF/MF 084.742.748-00, o valor de R$ 120.150,00
a ser vertido para conta contábil discriminada “crédito de sócios-restituição de capital social“. VI) Silvana Zarzur Alberto, CPF/
MF 075.929.918-88, o valor de R$ 60.075,00 a ser vertido para conta contábil discriminada “crédito de sócios-restituição de
capital social“. VII) Mauro Alberto, CPF/MF 045.916.248-97, o valor de R$ 60.075,00 a ser vertido para conta contábil discrimi-
nada “crédito de sócios-restituição de capital social”. VIII) SMM Participações Ltda, CNPJ 06.017.822/0001-61, com seus atos
constitutivos registrados no 6º Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de São Paulo, sob nº 90760, de 19/11/2003,
o valor de R$ 400.500,00 a ser vertido para a conta contábil discriminada “crédito de sócios-restituição de capital social“. IX)
Melhem Kalil, CPF/MF 211.318.728-00, o valor de R$ 133.366,50 a ser vertido para conta contábil discriminada “crédito de
sócios-restituição de capital social“. X) Antonio Hatti, CPF/MF 244.514.958-49, o valor de R$ 80.100,00 a ser vertido para
conta contábil discriminada “crédito de sócios-restituição de capital social“. XI) Carlos Alberto Gazar Zarzur, CPF/MF
179.530.598-35, o valor de R$ 30.037,50 a ser vertido para conta contábil discriminada “crédito de sócios-restituição de
capital social“. XII) Carlos Eduardo Zarzur, CPF/MF 129.587.188-24, o valor de R$ 30.037,50 a ser vertido para conta
contábil discriminada “crédito de sócios-restituição de capital social “. 2) Aprovada a alteração do “caput” da cláudula 5ª
Do estatuto social, que passa a ter a seguinte redação: Cláusula 5ª-O capital social é de R$ 10.000,00 divididos em
10.000 quotas, no valor de R$ 1,00 cada uma, totalmente subscrito e integralizada em moeda corrente nacional
e distribuído entre os sócios de acordo com sua participação. Encerramento: A Ata foi lida e aprovada sendo
em seguida assinada pelos sócios presentes, Ernesto Zarzur-Presidente, Adriana Ramos-Secretár ia. Sócios:
EZ Participações Ltda, por Ernesto Zarzur, Flávio Ernesto Zarzur, Silvio Ernesto Zarzur, Marcelo Ernesto
Zarzur, Marcos Ernesto Zarzur, Silvana Zarzur Alber to, Mauro Alber to, SMM Participações Ltda, por Samir
Zakkhour El Tayar, Melhem Khalil. São Paulo 14/03/2011. Ernesto Zarzur-Presidente, Adriana Ramos-Secretária.
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