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TERRA DOS VALES S.A.
CNPJ/MF nº 07.697.895/0001-04 - NIRE 35.300.333.918

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria da TERRA DOS VALES S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 123 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de
1976 (“Lei das Sociedades Anônimas”), convoca os acionistas da Companhia para a Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária da Companhia, que será realizada na sede social do BTG Pactual, situada na cidade de São Paulo,
estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 12º andar, CEP 04538-133, em segunda convocação,
no dia 21 de julho de 2017, às 9:00hrs, para tratar da seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Extraordinária: (i)
Deliberar sobre o orçamento anual para o ano de 2017 proposto pela Diretoria da Companhia; e (ii) Definir os novos
periódicos nos quais serão realizadas as publicações da Companhia, conforme exigidas pela  Lei das Sociedades Anônimas.
Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações finan-
ceiras do exercício social encerrado em 2016, publicadas em 12 de maio de 2017 no Diário Oficial do Estado do Estado de
São Paulo, página 35, e no jornal “Empresas e Negócios”, página 6. (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido da
Companhia do exercício social de 2016 e a distribuição de dividendos, se houver; e (iii) Reeleger os atuais Diretores
da Companhia para novos mandatos de 1 (um) ano. São Paulo/SP, 14 de julho de 2017. CARLOS ALBERTO GUERREIRO
- Diretor Presidente, ANDRÉ MACHADO MASTROBUONO- Diretor Administrativo e Financeiro.   (15.18.19/07/2017)

Syma Participações S.A.
CNPJ nº 02.149.611/0001-21 - NIRE 35.300.151.160

Extrato da Ata de Assembléia Geral Ordinária
Data/Hora/Local: 23/05/2017, às 10:30 horas, na sede da Companhia, São Paulo/SP. Presença: Totalidade.
Mesa: Presidente-Luiz Vicente Barros Mattos Júnior, Secretária-Zaira Cochrane Mattos Bellizia. Convocação
e Publicação: Dispensada. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (i) Balanço Patrimonial e as demais
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016, publicados no DOESP
e no Jornal Empresas e Negócios em 03/05/2017; (ii) Destinação do lucro líquido da Companhia apurado no
Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2016, destinando-se 5% à constituição da reserva legal e o restante
distribuído de forma proporcional aos acionistas da Companhia. Encerramento: A Ata foi lida aprovada e assinada
por todos os presentes. Data: SP, 23/05/2017. Mesa: (aa) Presidente-Luiz Vicente Barros Mattos Júnior, Secretária-
Zaira Cochrane Mattos Bellizia. Acionistas Presentes: (aa) Luiz Vicente Barros Mattos Júnior, na qualidade de
usufrutuário econômico e político vitalício de ações ON “A” (doado a Beatriz Cochrane Mattos, Zaira Cochrane
Mattos Bellizia e Mariana Cochrane Mattos Viana), Beatriz Cochrane Mattos, Zaira Cochrane Mattos Bellizia e
Mariana Cochrane Mattos Viana. Presidente-Luiz Vicente Barros Mattos Júnior; Secretária-Zaira Cochrane
Mattos Bel l iz ia.  JUCESP nº 257.942/17-8 em 07/06/2017. Flávia R. Br i t to Gonçalves-Secretár ia Geral .

CENTRAL GERAL DO DÍZIMO - PRÓ-VIDACENTRAL GERAL DO DÍZIMO - PRÓ-VIDACENTRAL GERAL DO DÍZIMO - PRÓ-VIDACENTRAL GERAL DO DÍZIMO - PRÓ-VIDACENTRAL GERAL DO DÍZIMO - PRÓ-VIDA
CNPJ nº 51.740.256/0001-76

Rua Orobó, nº 100 - São Paulo - SP

PASSIVO                  2016                  2015
Circulante
Compromisso s/Doação Efetuada 391.401,60 796.138,75
Compromisso s/doação efetuada - CGD 220.803,53 369.711,14
Compromisso s/doação efetuada - PIRACICABA – 162.699,12
Compromisso s/doação efetuada - CUIABÁ – 20.021,41
Compromisso s/doação efetuada - AMERICANA 5.706,00 3.799,00
Compromisso s/doação efetuada - CAMPINAS 12.713,68 31.116,00
Compromisso s/doação efetuada - ABC 1.620,00 –
Compromisso s/doação efetuada - SOROCABA 27.323,84 29.851,90
Compromisso s/doação efetuada - CURITIBA 29.686,60 32.513,20
Compromisso s/doação efetuada - VARGINHA 23.138,95 60.647,99
Compromisso s/doação efetuada - CATANDUVA 70.409,00 35.218,00
Compromisso s/doação efetuada - TAUBATÉ – 50.560,99
Compromisso s/Transporte Efetuado 8.666,31 9.952,21
Compromisso s/transporte efetuado - CGD 440,33 5.844,07
Compromisso s/transporte efetuado - CATANDUVA 6.665,86 –
Compromisso s/transporte efetuado - ABC 452,83 –
Compromisso s/transporte efetuado - AMERICANA 87,16 2.597,68
Compromisso s/transporte efetuado - CAMPINAS 85,11 –
Compromisso s/transporte efetuado - PIRACICABA 501,76 1.510,46
Compromisso s/transporte efetuado - VARGINHA 433,26 –
Doação Compromissada 526.234,40 375.909,77
Doação compromissada - CGD 291.197,43 152.890,04
Doação Compromissada - ABC 40.000,00 –
Doação compromissada - TAUBATÉ – 5.025,00
Doação Compromissada - CAMPINAS 19.176,00 10.858,60
Doação compromissada - PIRACICABA 42.723,00 76.882,00
Doação Compromissada - SANTOS – 6.000,00
Doação Compromissada - SOROCABA 28.059,00 34.645,92
Doação Compromissada - CURITIBA 31.951,40 32.251,89
Doação Compromissada - VARGINHA 3.705,89 21.488,00
Doação Compromissada - CATANDUVA 49.000,00 4.200,00
Doação compromissada - CUIABÁ 20.421,68 31.668,32
Impostos a Recolher 51.634,36 1.991,05
Imposto a recolher - INSS 35.791,58 –
Imposto a recolher - ISS 11.384,03 –
Imposto a recolher - CSLL/PIS/COFINS 3.371,25 1.505,43
Imposto a recolher - IRRF 1.087,50 485,62
Total do Passivo Circulante 977.936,67 1.183.991,78

1,55% 2,23%
Patrimônio Líquido
Saldo acumulado 51.873.257,77 73.468.793,64
Saldo do exercício    10.216.904,91 (21.595.535,87)
Total do Patrimônio Líquido 62.090.162,68 51.873.257,77

98,45% 97,77%
Passivo 63.068.099,35 53.057.249,55

100% 100%

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2016 - (valores expressos em reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS  EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2016 - (valores expressos em reais)

                 2016                  2015
Doações Recebidas - Numerários 35.742.714,14 38.796.394,44

81,57% 84,20%
 Doações recebidas - numerários - CGD 21.044.882,66 24.153.373,55
 Doações recebidas - numerários - SANTOS 1.403.812,49 1.600.891,04
 Doações recebidas - numerários - AMERICANA 1.161.513,97 1.267.605,55
 Doações recebidas - numerários - CAMPINAS 1.448.881,94 1.606.865,93
 Doações recebidas - numerários - PIRACICABA 1.630.533,18 1.589.052,86
 Doações recebidas - numerários - ABC 1.370.550,08 646.326,39
 Doações recebidas - numerários - SOROCABA 1.747.257,38 2.013.375,09
 Doações recebidas - numerários - CURITIBA 1.621.681,40 1.517.956,82
 Doações recebidas - numerários - VARGINHA 1.480.538,18 1.400.701,80
 Doações recebidas - numerários - CATANDUVA 1.289.020,97 1.434.743,69
 Doações recebidas - numerários - TAUBATÉ 719.627,65 745.444,08
 Doações recebidas - numerários - CUIABÁ 824.414,24 820.057,64
Doações recebidas - Mercadorias 634,40 9.715,68

0,00% 0,02%
 Doações recebidas - mercadorias - CGD – 9.715,68
 Doações recebidas - mercadorias - SOROCABA 45,00 –
 Doações recebidas - mercadorias - CAMPINAS 339,40 –
 Doações recebidas - mercadorias - ABC 250,00 –
Receitas Aplicações Financeiras 8.075.932,89 7.272.855,58

18,43% 15,78%
 Receitas Aplicações Financeiras - CGD 5.989.322,31 4.883.423,70
 Receitas Aplicações Financeiras - CAMPINAS 246.213,47 323.350,24
 Receitas Aplicações Financeiras - AMERICANA 107.728,70 128.677,81
 Receitas Aplicações Financeiras - ABC 138.211,29 16.574,08
 Receitas Aplicações Financeiras - PIRACICABA 212.364,22 332.420,90
 Receitas Aplicações Financeiras - SANTOS 88.331,41 151.146,10
 Receitas Aplicações Financeiras - SOROCABA 429.167,90 575.763,85
 Receitas Aplicações Financeiras - CURITIBA 340.084,69 325.202,94
 Receitas Aplicações Financeiras - VARGINHA 111.293,45 133.179,13
 Receitas Aplicações Financeiras - CATANDUVA 175.709,18 177.031,27
 Receitas Aplicações Financeiras - TAUBATÉ 97.623,14 91.308,85
 Receitas Aplicações Financeiras - CUIABÁ         139.883,13         134.776,71
Total dos Ingressos    43.819.281,43    46.078.965,70

                 100%                  100%
Doações Efetuadas 33.461.319,91 67.553.439,45

99,58% 99,82%
Total das Doações efetuadas - CGD 11.087.064,84 46.974.957,59
Total das Doações efetuadas - ABC 1.267.515,78 –
 Total das Doações efetuadas - CUIABÁ 1.504.270,33 926.078,01
 Total das Doações efetuadas - TAUBATÉ 622.569,60 942.244,02
 Total das Doações efetuadas - CATANDUVA 2.333.073,99 1.596.347,85
 Total das Doações efetuadas - VARGINHA 1.475.529,81 1.815.835,08
 Total das Doações efetuadas - CURITIBA 2.665.042,22 1.964.219,64
 Total das Doações efetuadas - SOROCABA 4.889.892,80 3.443.068,49
 Total das Doações efetuadas - SANTOS 1.440.792,04 2.565.175,20
 Total das Doações efetuadas - PIRACICABA 2.106.262,74 3.199.007,77
 Total das Doações efetuadas - CAMPINAS 2.870.281,07 2.309.416,72
 Total das Doações efetuadas - AMERICANA 1.199.024,69 1.817.089,08
Despesas de frete p/Doações 140.913,17 120.872,52

0,42% 0,18%
Despesas de frente p/Doações - CGD 37.970,19 94.882,66
Despesas de frente p/Doações - ABC 1.907,33 –
Despesas de frente p/Doações - CAMPINAS 14.034,32 620,06
Despesas de frente p/Doações - PIRACICABA 31.151,42 13.677,77
Despesas de frente p/Doações - SOROCABA 36.022,27 3.812,93
Despesas de frente p/Doações - VARGINHA 7.073,14 –
Despesas de frente p/Doações - AMERICANA 4.545,56 7.879,10
Despesas de frente p/Doações - CUIABA 1.543,08 –
Despesas de frente p/Doações - CATANDUVA 6.665,86 –
Outros dispêndios 143,44 189,60

0,00% 0,00%
Impostos e Taxas Diversas 143,44 129,60
Despesas Judiciais                         –                  60,00
Total dos Dispendios 33.602.376,52 67.674.501,57

100% 100%
Superávit do Período    10.216.904,91 (21.595.535,87)

             23,32%             -46,87%

ATIVO                2016                2015
Circulante
Bancos Conta Movimento 3.334,57 5.023,13
Banco Bradesco - CGD 1,00 1,00
Banco Bradesco - Catanduva 1,00 1,00
Banco Santander S/A 1,00 2.726,52
Banco Bradesco - Americana 2.726,52 1,00
Banco Bradesco - Campinas 1,00 402,36
Banco Bradesco - ABC 202,87 68,16
Banco Bradesco - Cuiabá 395,26 211,91
Banco Bradesco - Taubaté 1,00 1,00
Banco Bradesco - Varginha 1,00 101,00
Banco Bradesco - Curitiba 1,00 1,00
Banco Bradesco - Sorocaba 1,00 3,73
Banco Bradesco - Santos 0,92 1.251,00
Banco Bradesco - Piracicaba 1,00 253,45
Aplicações financeiras 61.498.245,80 52.694.586,84
Aplicações financ. - Banco Santander - CGD 14.534.601,81 12.718.936,56
Aplicações Financeiras -CDB - Bradesco - CGD 2.494.967,77 833.502,22
Aplicações Financ.-Debenture - Bradesco - CGD 33.685.295,13 24.287.352,98
Aplicações Financeiras - Taubaté 701.764,37 561.070,89
Aplicações Financeiras - Invest. Plus - Taubaté 1.641,19 1.902,47
Aplicações Financeiras - Cuiabá 463.061,67 1.036.524,18
Aplicações Financeiras - Invest. Plus - Catanduva 10.815,28 40.296,86
Aplicações Financeiras - Catanduva 517.523,74 1.276.395,00
Aplicações Financeiras - Invest. Plus - Varginha 76.309,02 11.393,41
Aplicações Financeiras - Varginha 694.183,43 704.628,25
Aplicações Financeiras - Invest. Plus - Curitiba 56.560,08 10.452,09
Aplicações Financeiras - Curitiba 1.665.084,83 2.419.400,20
Aplicações Financeiras - Sorocaba 750.028,95 3.509.775,91
Aplicações Financeiras - Invest. Plus - Santos 75.848,45 62.054,33
Aplicações Financeiras - Santos 552.326,55 519.518,81
Aplicações Financeiras - Invest. Plus - Piracicaba 2.579,25 –
Aplicações Financeiras - Piracicaba 993.163,87 1.487.874,25
Aplicações Financeiras - Campinas 772.958,88 1.971.639,78
Aplicações Financeiras - Invest. Plus - Americana 20.564,41 2.230,19
Aplicações Financeiras - Americana 620.107,18 573.372,50
Aplicações Financeiras - Letras Finan. Bradesco 1.842.777,25 –
Aplicações Financeiras - Invest. Plus - Bradesco 21.027,06 3.433,65
Aplicações Financeiras - Invest. Plus - Cuiaba 889,33 –
Aplicações Financeiras - Invest. Plus - ABC – 9.664,82
Aplicações Financeiras - ABC 944.166,30 653.167,49
Disponível 61.501.580,37 52.699.609,97

97,52% 99,33%
Doações a efetuar
Doações a efetuar - CGD 1.560.428,98 353.206,74
Valores e Regularizar
Valores a regularizar - Curitiba – 95,84
Valores a regularizar - Taubaté – 1.337,00
Valores a regularizar - Sorocaba 1.190,00 –
Antecipação de pagamento
Antecipação de pagamento - Curitiba 1.900,00 –
Realizável a Curto Prazo 1.563.518,98 354.639,58

2,48% 0,67%
Total do Ativo Circulante 63.065.099,35 53.054.249,55

100% 99,99%
Outros Valores Longo Prazo
Deposito Judicial 3.000,00 3.000,00
Realizável a Longo Prazo 3.000,00 3.000,00

0,00% 0,01%
Ativo 63.068.099,35 53.057.249,55

100% 100%

aa) Dinorah Natrieli de Almeida - Diretora - CPF. 640.654.998-87
Irany Dorsa de Brito Izzo - Diretora - CPF. 291.606.028-64

Edna Barajas Garves
Contadora CRC-SP 121055/0-7 CPF 011.526.838-37

As demonstrações financeiras apresentadas em moeda corrente foram elaboradas em
cumprimento integral da Lei 11.368/2007, que alterou a Lei 6.404/76, em conformidade
com as novas práticas contábeis adotadas no Brasil. Os registros contábeis foram feitos
tendo por base documentos fiscais hábeis e foi obedecido o principio de competência de
exercícios e o custo de aquisição. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço
Patrimonial e Demonstração de Resultado, cujos valores do Ativo e Passivo mais
Patrimônio Líquido importam em R$ 63.068.099,35 (sessenta e tres milhões, sessenta e
oito mil, noventa e nove reais e trinta e cinco centavos).

Gradual Holding Financeira S.A.
CNPJ n° 08.279.007/0001-04 - NIRE 35300334337

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03/04/17
Aos 03/04/17, às 10 hs, na sede. Mesa: Presidente: Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas. Secretário: Gabriel Paulo 
Gouvea de Freitas Junior. Deliberações: 1. Eleger como Diretor, Renato Alves Rabello, C.I. RG. n° 3.793.473-7-SSP-
SP, CPF/MF n° 527.747.408-00, com remuneração global anual de R$60.000,00. 1.1. O mandato do diretor ora eleito 
se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizará no ano de 2018. 1.2. O 
eleito apresentou declaração de que não esta impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem 
condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; 
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra 
o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública 
ou a propriedade, as quais se encontram arquivadas na sede da Sociedade. Nada mais. São Paulo, 03/04/17. Jucesp nº 
214.171/17-6 em 09/05/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Gradual Holding Financeira S.A.
CNPJ n° 08.279.007/0001-04 - NIRE 35300334337

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29/05/17
Aos 29/05/17, às 10 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas. 
Secretário: Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior. Deliberações: Após amplos debates, foram aprovadas, por unanimidade, as 
seguintes deliberações: 1. Alteração de endereço da sede social, conforme abaixo: De: Avenida Juscelino Kubitschek, n° 50 - 7° andar - 
parte - Vila Nova Conceição - SP/SP. Para: Avenida Juscelino Kubitschek, n° 1.909 - Conjunto 191-B - 19° andar - Torre Norte - Vila Nova 
Conceição, SP/SP. 2. Alterar a redação do Artigo 2° do Estatuto Social, a fim de evidenciar, que a alteração de endereço da sede e 
dependências, poderá ser deliberada a critério da Diretoria. Desta forma, o Artigo 2° do Estatuto Social, passa a vigorar com a seguinte 
redação: Artigo 2°- A Sociedade tem sede e foro em SP/SP, podendo por resolução da Diretoria: (i) alterar o endereço da sede, desde que 
dentro do mesmo município; e (ii) abrir, alterar o endereço e encerrar dependências em qualquer localidade do Pais, observadas as 
prescrições legais. 3. Para efeito de arquivamento na JJUCESP, o Estatuto Social, devidamente consolidado, é apensado ao final da 
presente ata. Nada mais. São Paulo, 29/05/17. Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação,Sede e Foro,Objeto e Duração - Artigo 
1° - A “Gradual Holding Financeira S.A.” é uma sociedade anônima, que se regerá pelo presente Estatuto e pelas disposições legais e 
regulamentares que lhe forem aplicáveis. Artigo 2° - A Sociedade tem sede e foro em SP/SP, podendo por resolução da Diretoria: (i) alterar 
o endereço da sede, desde que dentro do mesmo município; e (ii) abrir, alterar o endereço e encerrar dependências em qualquer 
localidade do País, observadas as prescrições legais. Artigo 3° - Na qualidade de “Holding”, a Sociedade tem como objetivo social o 
controle de instituições financeiras e demais sociedades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, mediante a participação 
direta no seu capital. Artigo 4° - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. Capítulo II - Do Capital e Ações - Artigo 5° - O 
capital social é de R$18.704.700,85 totalmente subscrito e integralizado, dividido em 15.311.152 ações ordinárias nominativas, sem 
nominal. Parágrafo Único - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Capítulo III - Da 
Administração - Artigo 6° - A Sociedade será administrada por uma Diretoria, composta de no mínimo 2 até 5 membros, acionistas ou 
não, residentes no país e eleitos pela Assembleia Geral, que fixará sua remuneração. Artigo 7° - O prazo de mandato da Diretoria é de 3 
anos, sendo permitida a reeleição. Parágrafo Único - Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício de seus cargos até a posse 
dos eleitos. Artigo 8° - Os diretores ficam dispensados de prestar caução em garantia de suas gestões. Artigo 9º - A investidura no cargo 
de diretor far-se-á por termo lavrado e assinado no livro de Atas de Reuniões da Diretoria. Artigo 10 - Em caso de vaga de um dos cargos 
da Diretoria, esta designará um substituto provisório dentre os seus membros, o qual acumulará as funções até a realização da primeira 
Assembleia Geral que então deliberará sobre o provimento definitivo do cargo. O substituto eleito servirá até o término do mandato do 
substituído. Artigo 11 - A diretoria reunir-se-á quando necessário, por convocação de qualquer de seus membros, sendo as deliberações 
tomadas por maioria de votos. Artigo 12 - Nos casos de impedimentos ou ausências temporárias de qualquer um dos diretores, os 
remanescentes escolherão, dentre-si, o substituto que exercerá as funções do substituído cumulativamente. Artigo 13 Para a consecução 
dos objetivos sociais fica a Diretoria investida de plenos poderes, inclusive para contrair obrigações, alienar imóveis, transigir, ceder e 
renunciar direitos, cabendo-lhes, além das atribuições legais: a) organizar o Regulamento interno da Sociedade; b) deliberar sobre a 
criação de dependências; c) tomar conhecimento dos balancetes mensais; e d) fazer levantar o balanço anual e elaborar o respectivo 
relatório, publicando-os sob sua assinatura. § 1º - Os diretores terão suas funções fixadas em Reunião da Diretoria. § 2º - A Sociedade 
obriga-se e é representada da seguinte forma: (i) pela assinatura em conjunto de quaisquer 2 diretores; (ii) pela assinatura de qualquer 
diretor em conjunto com um procurador, conforme vier a ser estabelecido no respectivo instrumentos de mandato e de acordo com a 
extensão dos poderes que nele se contiverem; (iii) pela assinatura conjunta de quaisquer 2 procuradores, conforme vier a ser estabelecido 
nos respectivos instrumentos de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que neles se contiverem. § 3º -A Sociedade poderá, 
mediante a assinatura de quaisquer 2 diretores, nomear procuradores para representá-la, nos limites dos poderes conferidos nos 
respectivos mandatos. Capítulo IV - Das Assembléias Gerais - Artigo 14 - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 
4 primeiros meses de cada ano e, extraordinariamente quando necessário, guardados os preceitos de direito nas respectivas convocações. 
Artigo 15 - A Assembleia Geral será instalada por um dos diretores e presidida pelo acionista escolhido pelos presentes, o qual, por sua 
vez, escolherá um dos acionistas para secretariar os trabalhos da mesa. Capítulo V - Do Conselho Fiscal - Artigo 16 - O Conselho Fiscal 
terá o seu funcionamento não permanente, sendo instalado a pedido de acionistas, dentro do que preceitua o Artigo 161 da Lei 6404/76. 
Artigo 17 - O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, será composto de no mínimo 3 e no máximo 5 membros, e suplentes em igual 
número, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, a qual fixará sua remuneração. Capítulo VI - Do Exercício Social, Balanços, 
Lucros e Sua Aplicação - Artigo 18 - O exercício social coincide com o ano civil, encerrando-se portanto, em 31 de dezembro de cada 
ano. Artigo 19 - O balanço, obediente a todas as prescrições legais, será levantado em 31 de dezembro de cada ano. A critério da Diretoria, 
a Sociedade poderá levantar balanços intercalares, no último dia útil de cada mês. Artigo 20 - Do lucro líquido apurado em cada balanço, 
serão destinados: a) 5% para a constituição do Fundo de Reserva Legal, até que este alcance 20% do capital social; b) 25%, no mínimo, 
para dividendos aos acionistas; e c) o saldo, se houver, terá a aplicação que lhe destinar a Assembleia Geral, por proposta da Diretoria , 
observadas as disposições legais atinentes à matéria. § 1º - O valor dos juros pagos ou creditados, a título de capital próprio nos termos 
do artigo 9°, § 7° da Lei n° 9.249/95 e legislação e regulamentação pertinentes, poderá ser imputado ao valor do dividendo obrigatório, 
integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Sociedade para todos os efeitos legais. § 2º - Os prejuízos ou parte deles 
poderão ser absorvidos pelos acionistas, mediante rateio, a ser atribuído a cada ação em que se divide o capital social, após a absorção 
dos saldos existentes em lucros acumulados, reservas de lucros e reservas de capital, nesta ordem. Artigo 21 - O dividendo não será 
obrigatório no exercício social em que a administração julgá-lo incompatível com a situação financeira da Sociedade, podendo a Diretoria 
propor à Assembleia Geral Ordinária que se distribua dividendo inferior ao obrigatório ou nenhum dividendo. A Assembleia Geral poderá, 
também, se não houver oposição de nenhum acionista presente, deliberar distribuição de dividendos inferior ao obrigatório ou a retenção 
de todo o lucro. Artigo 22 - O prazo para pagamento do dividendo será estipulado pela Assembleia Geral Ordinária que o aprovou, de 
acordo com as disponibilidades financeiras da Sociedade, justificadas pela Diretoria, porém, não ultrapassando o exercício. Artigo 23 - A 
Diretoria tem poderes para determinar a distribuição de lucros e/ou dividendos intermediários e juros sobre o capital próprio (Lei n° 
9.249/95), dentro dos limites legais e “ad referendum” da Assembleia Geral de Acionistas que aprovar as contas daquele exercício social. 
Jucesp nº 294.367/17-2 em 26/06/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Gradual Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. - CNPJ n° 08.440.459/0001-18 - NIRE 35300336437
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29/05/2017

Aos 29/05/17, às 11 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas. 
Secretário: Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior. Deliberações: Após amplos debates, foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes 
deliberações: 1. Alteração de endereço da sede social, conforme abaixo: De: Avenida Juscelino Kubitschek, n° 50 - 7° andar - parte - Vila 
Nova Conceição - SP/SP. Para: Avenida Juscelino Kubitschek, n° 1.909 - Conjunto 191-B - 19° andar - Torre Norte- Vila Nova Conceição - 
SP/SP. 2. Alterar a redação do Artigo 2° do Estatuto Social, a fim de evidenciar, que a alteração de endereço da sede e filiais, poderá ser 
deliberada a critério da Diretoria. Desta forma, o Artigo 2° do Estatuto Social, passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 2° - A 
Sociedade tem sede e foro em SP/SP, podendo a critério da Diretoria: (i) alterar o endereço da sede, desde que dentro do mesmo município; 
e (ii) abrir, alterar o endereço e encerrar filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do País e no Exterior, respeitadas as 
prescrições legais. 3. Para efeito de arquivamento na JUCESP, o Estatuto Social, devidamente consolidado, é apensado ao final da presente 
ata. Nada mais. SP, 29/05/17. Estatuto Social - Nome e Duração - Artigo 1° - Gradual Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. é 
uma sociedade por ações, com prazo de duração indeterminado, regida pelo disposto neste Estatuto Social e pelas disposições aplicáveis, 
em especial a Lei n° 6.404/76, e suas alterações posteriores. Sede Social: Artigo 2° - A Sociedade tem sede e foro na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, podendo a critério da Diretoria: (i) alterar o endereço da sede, desde que dentro do mesmo município; e (ii) abrir, alterar 
o endereço e encerrar filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do País e no Exterior, respeitadas as prescrições legais. 
Objeto Social: Artigo 3° - A Sociedade tem por objeto exclusivo a aquisição, mediante cessão, de créditos oriundos de operações 
praticadas por bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, sociedades de crédito, financiamento e investimento, 
sociedades de crédito imobiliário, sociedades de arrendamento mercantil, companhias hipotecárias, associações de poupança e 
empréstimo e pela Caixa Econômica Federal, na forma da Resolução n° 2.686, de 26 de janeiro de 2000, do Conselho Monetário Nacional, 
e das normas que vierem a alterá-la, substituí-la ou complementá-la. §1° - A Sociedade poderá captar recursos, no país e no exterior, 
exclusivamente pelos meios admitidos em normas expedidas pelas autoridades competentes. §2°- Até o pagamento integral das 
obrigações representadas pelos títulos e valores mobiliário emitidos, fica vedada a prática pela sociedade dos seguintes atos: a) 
transferência do controle; b) redução do capital, incorporação, fusão, cisão ou dissolução; e c) cessão dos créditos, ou atribuição de qualquer 
direito sobre os mesmos. ao controlador ou a qualquer pessoa a ele ligada, em condições distintas das previstas nos instrumentos de 
emissão dos títulos ou valores mobiliários. Capital Social e Ações - Artigo 4°- O capital social é de R$100,00. dividido em 100 ações. todas 
ordinárias e nominativas. sem valor nominal. Artigo 5° - Cada ação ordinária ao seu titular o direito de um voto nas Assembleias Gerais de 
Acionistas, cujas deliberações serão tomadas na forma da legislação aplicável. Artigo 6° - A propriedade das ações será comprovada pela 
inscrição do nome do Acionista no livro de “Registro de Ações Nominativas”. Mediante solicitação de qualquer Acionista. a Sociedade emitirá 
certificados de ações, que poderão ser agrupados em títulos múltiplos. e, quando emitidos. serão assinados por 2 Diretores. Artigo 7° - Por 
deliberação dos Acionistas que representem a maioria do capital da Sociedade, em AG especialmente convocada para este fim, poderão 
ser criadas ações preferenciais nominativas. sem direito a voto. até o limite de 50% do total das ações emitidas. com as preferências e 
vantagens que lhes forem atribuídas na emissão. Assembleia Geral de Acionistas: Artigo 8° -As Assembleias Gerais de Acionistas 
realizar-se-ão ordinariamente uma vez por ano. nos 4 primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, a fim de que 
sejam discutidos os assuntos previstos em lei. Artigo 9° - As Assembleias Gerais Extraordinárias serão realizadas sempre que necessário, 
quando os interesses sociais assim o exigirem. ou quando as . disposições do presentes Estatuto Social ou da legislação aplicável exigirem 
deliberação dos Acionistas. Artigo 10 - As Assembleias Gerais de Acionistas, Ordinárias ou extraordiná rias, serão convocadas por qualquer 
Acionista e presididas pelo Acionista indi cado entre os presentes que, por sua vez, deverá indicar o Secretário. Administração da 
Sociedade: Artigo 11 - A administração da Sociedade compete à Diretoria, que terá as atribuições conferidas por lei e pelo presente 
Estatuto Social, estando os Diretores dispensados de oferecer garantia para o exercício de suas funções. §1° - Os membros da Diretoria 
tomarão posse mediante a assinatura dos respectivos termos no livro próprio, permanecendo em seus respectivos cargos até a posse de 
seus sucessores. §2° - A AG de Acionistas deverá estabelecer a remuneração total dos membros da Diretoria, cabendo a esta deliberar 
sobre a sua distribuição a seus membros. Diretoria: Artigo 12 - A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 e, no máximo, 5 Diretores, 
acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela AG de Acionistas, e por esta destituíveis a qualquer tempo, para um mandato de 3 anos, 
permitida a reeleição. Os Diretores eleitos não terão designação específica. § Único: No caso de vacância de cargo da Diretoria, a 
respectiva substituição será deliberada pela AG de Acionistas, a ser convo cada no prazo de 30 dias, contados da vacância. Artigo 13- 
Compete à Diretoria a representação da Sociedade, ativa e pas sivamente, bem como a prática de todos os atos necessários ou 
convenientes à administração dos negócios sociais, respeitados os limites previstos em lei ou no presente Estatuto Social. Artigo 14 - 
Observadas as disposições contidas neste Estatuto Social, a representação da Sociedade em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, 
perante terceiros e repartições públicas federais, estaduais ou municipais, com  pete aos Diretores, em conjunto ou isoladamente, exceto 
em relação aos atos relacionados no § 1° deste Artigo, para os quais será necessária a assinatura conjunto de 2 Diretores, ou a assinatura 
de um Diretor em conjunto com um bastante procurador, com poderes específicos para a prática do ato. §1° - A pratica dos atos abaixo 
indicados depende, para sua validade perante a Sociedade, da assinatura de 2 Diretores em conjunto, ou de 1 Diretor em conjunto com um 
bastante procurador: (a) a assinatura ou endosso de títulos de créditos; (b) a abertura e a movimentação de contas bancárias; (c) a 
assunção de obrigações, incluindo a apresentação de propostas, a celebração e/ou a rescisão de contratos, bem como de suas alterações; 
(d) a negociação, a desistência ou a renúncia de direitos; e (e) a alienação de bens imóveis da Sociedade. §2° - As procurações outorgadas 
em nome da Sociedade o serão sempre por qualquer Diretor, agindo isoladamente, devendo especificar os poderes conferidos e, com 
exceção daquelas para fins judiciais, deverão ter um período máximo de validade de 1 ano. §3° - Na ausência de determinação de período 
de validade nas procurações outorgadas pela Sociedade, presumir-se-á que as mesmas foram outorgadas pelo prazo de 1 ano. Artigo 15 
- São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Sociedade, os atos de qualquer Diretor, procurador ou funcionário 
que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos aos objetivos sociais, tais como finanças, avais, endossos 
ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, salvo quando expressamente autorizados pela AG de Acionistas. Artigo 16 -As 
reuniões da Diretoria serão convocadas por qualquer dos Diretores, sempre que o interesse social assim exigir, sendo as deliberações 
tomadas por maioria de votos dos presentes. Conselho Fiscal: Artigo 17 - O Conselho Fiscal somente será instalado nos exercícios 
sociais em que for convocado mediante deliberação dos Acionistas, nos termos da legislação aplicável. Artigo 18 - O Conselho Fiscal, 
quando instalado, será composto por, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros e por igual número de suplentes, eleitos pela AG Acionistas, 
sendo permitida a reeleição, com as atribuições e prazos de mandato previstos em lei. § Único: A remuneração dos membros do Conselho 
Fiscal será estabelecida pela AG de Acionistas que os eleger. Exercício Social e Lucros: Artigo 19- O exercício social terá início em 1° 
de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que o balanço e as demais demonstrações financeiras deverão ser 
preparados. §1° - Do lucro líquido apurado no exercício, será deduzida a parcela de 5% para a constituição da reserva legal, que não 
excederá a 20% do capital social. §2° - Os Acionistas têm direito a um dividendo anual não cumulativo de pelo menos 25% do lucro líquido 
do exercício, nos termos do Artigo 202 da Lei 6.404/76. § 3° - O saldo remanescente, após atendidas as disposições legais, terá a 
destinação determinada pela AG de Acionistas, observada a legislação aplicável. §4° - A Sociedade poderá, a qualquer tempo, levantar 
balancetes em cumprimento a requisitos legais ou para atender a interesses societários, inclusive para a distribuição de dividendos 
intermediários ou antecipados, que, caso distribuídos, poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório, acima referido. §5° - 
Observadas as disposições legais pertinentes, a Sociedade poderá pagar a seus Acionistas, por deliberação da AG, juros sobre o capital 
próprio, os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Liquidação: Artigo 20 - A Sociedade será liquidada nos casos 
previstos em lei, sendo a AG o órgão competente para determinar o modo de liquidação e indicar o liquidante. Disposições Finais: Artigo 
21 - A Sociedade deverá observar os acordos de acionistas arquiva  dos em sua sede, devendo a Diretoria abster-se de lançar transferências 
de ações e o Presidente da AG abster-se de computar votos contrários aos seus termos, nos termos do Artigo 118 da Lei 6.404/76, 
conforme alterada. Artigo 22 - Em tudo o que for omisso o presente Estatuto Social, serão aplicadas as disposições legais pertinentes. 
Jucesp nº 172.343/17-3 em 13/04/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Atacadão S.A.
CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09 - NIRE nº 35.300.043.154

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 18 de Julho de 2017
01. Data, Hora e Local: Os membros do Conselho de Administração do Atacadão S.A. (“Companhia”), reuniram-se aos 18 
dias do mês de julho de 2017, às 18h30, no escritório do Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., localizado na Rua 
Leopoldo Couto Magalhães Junior, 700, 16º andar, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. 02. Convocação e 
Presença: Em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração participando por meio de 
videoconferência, conferência telefônica ou representante, nos termos dos Artigos 16, parágrafo único e 20, §7º do Estatuto 
Social da Companhia, a convocação foi dispensada pelos membros do Conselho de Administração. 03. Mesa: Presidente: 
Pierre-Jean Jérôme Sivignon; Secretária: Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda. 04. Ordem do dia: no âmbito a oferta 
pública inicial de ações da Companhia, aprovada pelo Conselho de Administração em 26 de junho de 2017 (“Oferta”), 
deliberar sobre as seguintes matérias: (A) a fixação do preço de emissão das ações ordinárias, nominativas, escriturais e 
sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, a serem emitidas pela Companhia ou 
vendidas por Carrefour Nederland B.V. (“CNBV”) e por Península II Fundo de Investimento em Participações (“Península” e, 
em conjunto com CNBV, “Acionistas Vendedores”), no âmbito da Oferta (“Ações” e “Preço por Ação”, respectivamente); (B) 
o aumento na quantidade das Ações da Oferta Base (conforme definido no Prospecto Preliminar da Oferta) em até 20% 
das Ações da Oferta Base, i.e. até 59.428.768 (cinquenta e nove milhões, quatrocentas e vinte e oito mil, setecentas e 
sessenta e oito) ações ordinárias da Companhia (“Ações Adicionais”), a serem vendidas pela Península sob as mesmas 
condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta Base; (C) a aprovação do aumento do capital social da Companhia, 
dentro do limite do capital autorizado, mediante emissão de Ações, com a exclusão do direito de preferência dos atuais 
acionistas da Companhia na subscrição das Ações, em conformidade com o disposto no artigo 172, da Lei nº 6.404 de 15 
de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”); (D) a determinação da forma de subscrição e integralização das 
Ações a serem emitidas; (E) a aprovação dos direitos atribuídos as novas Ações; (F) a autorização para a Diretoria emitir o 
Prospecto Definitivo e o Final Offering Memorandum, bem como praticar todos e quaisquer atos necessários relacionados 
à Oferta e seu correspondente aumento de capital, incluindo, inter alia, assinar o Instrumento Particular de Contrato de 
Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação da Oferta Pública de Distribuição de Ações Ordinárias do 
Atacadão S.A., o Placement Facilitation Agreement, o Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de 
Estabilização de Preço de Ações Ordinárias do Atacadão S.A. e todos os outros contratos e documentos que se fizerem 
necessários no âmbito da Oferta (os “Documentos da Oferta”); e (G) a verificação da subscrição das Ações distribuídas no 
âmbito da Oferta e a homologação do novo capital social da Companhia. 05. Deliberações por unanimidade: Após 
discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram por 
unanimidade de votos: (A) a fixação do Preço por Ação em R$ 15,00 (quinze reais), com base no resultado do procedimento 
de coleta de intenções de investimento (“Procedimento de Bookbuilding”), conduzido exclusivamente com investidores 
profissionais no Brasil e no exterior, pelos Coordenadores da Oferta e Agentes do Colocação Internacional (conforme 
definido no Prospecto Preliminar), nos termos do artigo 23, parágrafo primeiro, e artigo 44 da Instrução nº 400, emitida pela 
Comissão de Valores Mobiliários em 29 de dezembro de 2003, conforme alterada. De acordo com o artigo 170, parágrafo 
primeiro, inciso III da Lei das S.A., a escolha do critério para a determinação do Preço por Ação é justificada pelo fato de 
que não promoverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia e pelo fato de as Ações serem distribuídas por 
meio de uma oferta pública, na qual o preço de mercado das Ações foi definido com base no resultado do Procedimento de 
Bookbuilding; (B) a quantidade das Ações da Oferta Base não foi aumentada; (C) o aumento no capital social da 
Companhia, de R$ 6.055.000.000,00 (seis bilhões e cinquenta e cinco milhões de reais) para R$ 7.599.117.647,50 (sete 
bilhões, quinhentos e noventa e nove milhões, cento e dezessete mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta 
centavos), mediante a emissão de 205.882.353 (duzentos e cinco milhões, oitocentas e oitenta e duas mil, trezentas e 
cinquenta e três) Ações, dentro do limite do capital autorizado, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia, para 
subscrição pública no âmbito da Oferta, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na 
subscrição das Ações, em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das S.A. e com o Estatuto Social da 
Companhia. Do Preço por Ação de R$ 15,00 (quinze reais): (a) o valor de R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) será 
destinado à conta de capital social da companhia, totalizando a quantia de R$ 1.544.117.647,50 (um bilhão, quinhentos e 
quarenta e quatro milhões, cento e dezessete mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) em aumento do 
capital social; e (b) o valor remanescente será destinado à formação de reserva de capital, em conta de ágio na subscrição 
de ações, totalizando a quantia de R$ 1.544.117.647,50 (um bilhão, quinhentos e quarenta e quatro milhões, cento e 
dezessete mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) destinada à reserva de capital; (D) a forma de 
integralização das Ações sujeitas à Oferta, que deverá ser feita em moeda corrente nacional, na data de liquidação da 
Oferta, em moeda corrente nacional, nos termos das cláusulas aplicáveis do Instrumento Particular de Contrato de 
Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Oferta Pública de Distribuição de Ações Ordinárias do 
Atacadão S.A.; (E) a atribuição, aos titulares das novas Ações emitidas em virtude do aumento do capital social da 
Companhia, dos mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares das Ações previamente emitidas pela 
Companhia, de acordo com a Lei das S.A., o Regulamento de Listagem do Novo Mercado e o Estatuto Social da 
Companhia, a partir da data de publicação do Anúncio de Início; (F) a autorização aos Diretores da Companhia para emitir 
o Prospecto Definitivo e o Final Offering Memorandum, bem como praticar todos e quaisquer atos referentes à Oferta e seu 
correspondente aumento de capital, incluindo, inter alia, assinar os Documentos da Oferta; e (G) a verificação pelo 
Conselho de Administração da subscrição de 205.882.353 (duzentos e cinco milhões, oitocentas e oitenta e duas mil, 
trezentas e cinquenta e três) Ações, distribuídas no âmbito da Oferta e, consequentemente, a homologação do novo capital 
social da Companhia, que passa a ser de R$ 7.599.117.647,50 (sete bilhões, quinhentos e noventa e nove milhões, cento 
e dezessete mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), dividido em 1.980.958.942 (um bilhão, 
novecentas e oitenta milhões, novecentas e cinquenta e oito mil, novecentas e quarenta e duas) Ações. O Conselho de 
Administração irá submeter à Assembleia Geral de acionistas a proposta para alterar o Artigo 5º do Estatuto Social da 
Companhia, a fim de refletir o novo capital social. 06. Fechamento: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos 
suspensos pelo tempo necessário à lavratura de presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São 
Paulo 18 de julho de 2017. Mesa: Pierre-Jean Jérôme Sivignon – Presidente; Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda – 
Secretária. Membros do Conselho de Administração: Pierre-Jean Jérôme Sivignon (Presidente do Conselho de 
Administração); Franck Emile Tassan (Vice-Presidente do Conselho de Administração); Charles André Pierre Desmartis; 
Francis André Mauger; Jacques Dominique Ehrmann; Vincent Arnaud Xavier Abello; Abilio dos Santos Diniz; 
Eduardo Pongrácz Rossi; Marcelo Pavão Lacerda e Luiz Fernando Vendramini Fleury. São Paulo, 18 de julho de 2017. 
Confere com a original lavrada em livro próprio. Pierre-Jean Jérôme Sivignon - Presidente; Sandra Gebara Boni Nobre 
Lacerda - Secretária.

As férias chegaram e é hora de 
aproveitar com uma boa viagem. 
As opções são várias como curtir o 
frio no Sul, fugir dele em uma praia 
no Nordeste ou ainda encarar um 
caminho mais longo e aproveitar 
o verão do hemisfério Norte. Se a 
sua escolha envolve uma viagem 
longa de avião vale a pena tomar 
alguns cuidados. Uma dica é mo-
ver bastante as pernas durante a 
viagem, além de levantar e andar 
um pouco no corredor do avião. 

Raphael Marcon, ortopedista 
do Serviço de Medicina Esportiva 
do HCor (Hospital do Coração), 
recomenda o uso de calçados 
confortáveis, com solados que 
amorteçam parte do impacto, e 
de meias elásticas, especialmente 
para as pessoas que já apresentam 
problemas vasculares. “Jamais 
viajar de salto alto e evitar fi car 
sentado o tempo todo”, alerta o 
ortopedista. Segundo Marcon, 
caminhadas pelos corredores da 
aeronave, alongamentos simples 
e movimentação frequente das 

A cédula entrará em circulação no dia 
14 setembro, substituindo a atual, 
que tem a imagem do naturalista 

Charles Darwin e existe desde 2000. 
Austen se tornará a segunda mulher a 

estampar uma nota de libra esterlina, ao 
lado da rainha Elizabeth II. Além disso, 
também foi confirmado o lançamento de 
uma edição limitada da moeda de 2 libras 

com a figura da escritora. Porém ela circu-
lará somente na região de Hampshire, no 
sul da Inglaterra.

Jane Austen é considerada uma das prin-
cipais autoras de língua inglesa da história 
e escreveu seis livros completos, sendo que 
todos já foram parar no cinema ou na tele-
visão. A autora morreu em 18 de julho de 
1817, aos 41 anos, em Hampshire (ANSA).

Como amenizar o desconforto 
durante as viagens de avião

articulações ajudam a reduzir o 
desconforto do tempo a bordo. 

Para ele, é fundamental alongar 
os membros inferiores, em espe-
cial a panturrilha, conhecida como 
batata da perna, músculos da coxa 
e da área abaixo do joelho. Mulhe-
res que usam anticoncepcional 
ou indivíduos que são fumantes, 
cardiopatas ou portadores de do-
enças vasculares devem ter mais 
cuidados ainda. Em alguns casos, 
é fundamental avisar ao médico 
responsável pelo tratamento sobre 
a viagem, para verifi car os cuida-
dos específi cos a serem tomados.

Além das longas horas de 
viagem, o ar seco do avião e a 
poltrona estreita deixam qualquer 
viajante desconfortável e podem 
desencadear inchaços e dores 
musculares, além de causar a 
formação de coágulos que obs-
truem vasos sanguíneos. “Alguns 
exercícios simples ajudam a evitar 
ou amenizar incômodos e possíveis 
problemas de saúde, além de ga-
rantirem mais disposição para o 

momento da chegada”, esclarece 
Marcon. Por conta das várias horas 
sentado, o corpo encontra difi cul-
dades em fazer o sangue circular 
normalmente. “A gravidade, aliada 
com a baixa pressão da cabine, 
são as principais inimigas para a 
circulação. É só olhar para os seus 
pés para encontrar a prova disso: 
muito provavelmente eles estarão 
inchados”, explica o ortopedista.

Para exercitar os pés, faça os 
seguintes movimentos: sentado 
em sua poltrona, levante os calca-
nhares, deixando apenas as pontas 
dos pés no chão. Suba e desça os 
calcanhares por pelo menos 10 
respirações. “Faça bem devagar 
para evitar câimbras. Depois, 
com os calcanhares apoiados no 
chão, mova as pontas dos pés 
para cima e para baixo, também 
por 10 respirações. Por último, 
ainda com os calcanhares no chão, 
mova-os, para a direita e esquerda, 
mas faça uma perna de cada vez. 
Procure fazer os movimentos sem 
os sapatos”, sugere.

Para trabalhar as pernas: esti-
que-as o quanto puder e mexa seus 
pés em círculos, lentamente. Faça 
isso primeiro com a perna direita e 
depois com a perna esquerda. “Se 
o espaço permitir, procure cruzar 
uma perna sobre a outra, formando 
com elas o número quatro. Leve 
o seu corpo para frente, sempre 
com a coluna ereta, e fi que assim 
por aproximadamente 30 segun-
dos, respirando profundamente. 
Lembre-se de inspirar o ar pelo 
nariz e o soltar pela boca, sempre 
com a postura ereta. Repita esses 
exercícios frequentemente, pelo 
menos a cada meia hora, e aprovei-
te para caminhar pelos corredores 
do avião”, explica o ortopedista.

Movimente os braços: assim 
como os pés, os braços tendem 
a fi car sem estímulo durante a 
viagem. Você pode exercitá-los 
mesmo sentado na poltrona e tam-
bém levantá-los para cima, abrindo 
e fechando a mão pelo menos 10 
vezes. Mas tenha cuidado para não 
acertar o seu vizinho, nem contrair 
os ombros, pois é uma tendência 
quando estamos tensos”, diz.

Alongue a coluna e o pescoço: 
para alongar o pescoço, com a 
coluna reta, vire-se o máximo 
que conseguir, primeiro para a 
esquerda, depois para a direita. 

Os braços devem repousar nos 
apoios da poltrona, e a barriga de-
verá estar sempre contraída. “Você 
pode também aliviar a tensão no 
pescoço com o auxílio das mãos. 
Com a mão direita em cima da ca-
beça, puxe-a em direção ao ombro 
direito vagarosamente. Conte cinco 
respirações profundas, volte para a 
posição original e repita o movimen-
to para a esquerda”, fi naliza Marcon.

Fonte: AI/HCor.

Jane Austen
em nota de 10 libras

Em comemoração 
pelo bicentenário da 
morte da escritora 
britânica Jane Austen 
(1775-1817), o 
Banco da Inglaterra 
apresentou sua 
nova nota de 10 
libras esterlinas, 
que traz o rosto da 
autora de “Orgulho e 
Preconceito”


