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Atas das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária realizadas em 25 de abril de 2013
1. Data, Hora e Local: 25 de abril de 2013, às 15 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua 
Henrique Schaumann, 270, 4º andar, Cerqueira César, São Paulo/SP. 2. Convocação, Quorum de Instalação e 
Presenças: Editais publicados nos jornais DOESP e O Estado de São Paulo nos dias 9, 10 e 11 de abril de 2013. 
Presentes acionistas representando mais de dois terços do capital social votante, bem como os Conselheiros 
Jorge Eduardo Saraiva, Jorge Saraiva Neto e Maria Cecília Saraiva Mendes Gonçalves, os Diretores Estatutários 
João Luís Ramos Hopp, José Arnaldo Favaretto e Marcílio D’Amico Pousada. Também presentes os Srs. Wagner 
Petelin (RG 15.264.511-1) e Alexandre Mai (RG 23.435.997-3), representantes dos auditores independentes 
contratados, KPMG Auditores Independentes. 3. Composição da Mesa: Presidente - Jorge Eduardo Saraiva; 
Secretário - Henrique Hildebrand Garcia. 4. Ordem do Dia: 4.1. Assembleia Geral Extraordinária: 4.1.1. Aumentar 
o capital social da Companhia, mediante capitalização de lucros e reservas, nos termos do artigo 169, §1º da Lei 
nº 6.404/76; 4.1.2. Alterar o Estatuto Social da Companhia para modifi car a nomenclatura de determinados cargos 
da Diretoria. 4.2. Assembleia Geral Ordinária: 4.2.1. Exame, discussão e votação do relatório da administração 
e das demonstrações fi nanceiras com parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado 
em 31/12/2012; 4.2.2. Aprovação da participação dos administradores no lucro da Companhia e fi xação de data 
para o respectivo pagamento; 4.2.3. Destinação do resultado do exercício social fi ndo em 31/12/2012; 
4.2.4. Fixação da data para pagamento dos juros sobre o capital próprio; 4.2.5. Eleição dos membros do Conselho 
de Administração; 4.2.6. Fixar a remuneração global dos administradores. 5. Leitura de Documentos, 
Recebimentos de Votos e Lavratura da Ata: 5.1. Dispensada a leitura ou transcrição dos documentos 
relacionados às matérias a serem deliberadas nas Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, uma vez que 
foram divulgados na forma do estabelecido pela Instrução CVM 481/2009 e se encontram sobre a Mesa à 
disposição dos interessados, fi cando também arquivados na sede da Companhia; as declarações de votos, 
protestos e dissidências porventura apresentados serão recebidos, numerados e autenticados pelo Secretário da 
Mesa e serão encaminhados à CVM e arquivados na sede da Companhia, nos termos das normas expedidas pela 
CVM e do § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/1976; foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário 
e a sua publicação sem a assinatura dos acionistas, de acordo com o previsto nos §§ 1º e 2º do artigo 130 da Lei 
nº 6.404/1976. 6. Deliberações da Assembleia Geral Extraordinária: 6.1. Aprovar por unanimidade o aumento 
do capital social da Companhia no montante de R$ 50.000.000,00, mediante a capitalização de parte da reserva 
para futuro aumento de capital, na forma do § 1º do artigo 169 da Lei nº 6.404/76, sem a emissão de novas ações, 
passando o capital social de R$ 229.901.000,00 (duzentos e vinte e nove milhões, novecentos e um mil reais) para 
R$ 279.901.000,00 (duzentos e setenta e nove milhões, novecentos e um mil reais). Consequentemente, o “caput” 
do Art. 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º O capital social é de R$ 279.901.000,00 
(duzentos e setenta e nove milhões, novecentos e um mil reais), totalmente integralizado e dividido em 28.596.123 
(vinte e oito milhões, quinhentas e noventa e seis mil, cento e vinte e três) ações, sem valor nominal, das quais 
9.622.313 (nove milhões, seiscentas e vinte e duas mil, trezentas e treze) são ordinárias e 18.973.810 (dezoito 
milhões, novecentas e setenta e três mil, oitocentas e dez) preferenciais”. 6.2. Aprovar por unanimidade a alteração 
do Estatuto Social da Companhia para renomear determinados cargos de Diretoria, com o fi m de torná-los mais 
adequados e aderentes à realidade atual das operações da Companhia, passando o § 1º do Art. 16 do Estatuto 
Social a vigorar com a seguinte redação: “Art. 16 (…) §1º A Diretoria será composta por 7 (sete) membros, 
acionistas ou não, residentes no país, sendo designados por: Diretor Presidente, Diretor Financeiro, Diretor de 
Negócios Editoriais, Diretor de Sistemas de Ensino, Diretor de Negócios de Varejo, Diretor de Tecnologia da 
Informação e Diretor sem designação específi ca, todos eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato de 
1 (um) ano, permitidas reeleições sucessivas”. 7. Deliberações da Assembleia Geral Ordinária: Após o exame 
e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia e dos respectivos documentos, os acionistas presentes 
decidiram: 7.1. Aprovar por unanimidade o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, documentos estes acompanhados do Parecer dos 
Auditores Independentes. O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores 
Independentes foram publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e no O Estado de São Paulo que 
circularam no dia 22 de março de 2013, dispensada a publicação dos anúncios de que trata o art. 133 da Lei 
nº 6.404/1976, por força do § 5º do mesmo artigo. 7.2. Aprovar por unanimidade a participação dos administradores 
no lucro do exercício, na importância de R$ 6.062.324,74, a ser distribuída entre eles no dia 30 de abril de 2013, 
de acordo com decisões a serem adotadas em reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria. 7.3. Aprovar 
por unanimidade, em conformidade com o disposto nos arts. 193, 194 e 202, da Lei nº 6.404/76, a seguinte 
destinação do lucro líquido do exercício no valor de R$ 77.010.314,90: (a) R$ 3.850.515,75, equivalentes a 5% do 
lucro líquido do exercício, para a Reserva Legal, nos termos do art. 193, da Lei nº 6.404/76; (b) distribuição de juros 
sobre o capital próprio imputado ao dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido 
do exercício, previsto no artigo 34 do Estatuto Social da Companhia, acrescido de juros sobre o capital próprio 

adicionais, totalizando R$ 25.984.889,57, sendo R$ 18.289.949,79 imputados ao dividendo mínimo obrigatório e 
R$ 7.694.939,78 como adicional, correspondendo ao valor bruto de R$ 0,91875 por ação, a ser tributado na forma 
da legislação vigente, e (c) R$ 47.174.909,58 para reserva para futuro aumento de capital, nos termos do artigo 
37 do Estatuto Social da Companhia. 7.4. Aprovar por unanimidade a fi xação da data para pagamento da 
remuneração do capital próprio, nos termos do item 7.3 supra, devendo o mesmo ser feito a partir do dia 30 de 
abril de 2013. 7.5. Eleito, por meio do procedimento de votação em separado previsto no art. 141, § 4º, II, da Lei 
nº 6.404/76, por maioria de votos dos acionistas detentores de ações preferenciais, observadas as abstenções e 
votos contrários registrados pela Mesa, para mandato de um ano, até a A.G.O. a ser realizada em 2014, para o 
cargo de Membro Independente do Conselho de Administração, o Sr. Eduardo Valente de Castro, brasileiro e 
português, separado, engenheiro, RG nº 08.808.501-4 IFP/RJ e CPF nº 030.171.807-51, com endereço na Rua 
Inhambú, 97, 21º andar, Rio de Janeiro/RJ. Eleitos, por unanimidade, para um mandato de um ano, até a A.G.O. 
a ser realizada em 2014, para o Conselho de Administração, os Srs. Jorge Eduardo Saraiva, brasileiro, separado 
judicialmente, empresário, RG nº 2.517.633-SSP/SP e CPF nº 516.543.778-72; Jorge Saraiva Neto, brasileiro, 
solteiro, empresário, RG nº 34.906.000-9-SSP/SP e CPF nº 330.515.258-39; Maria Cecília Saraiva Mendes 
Gonçalves, brasileira, casada, empresária, RG nº 12.208.813-X SSP/SP e CPF nº 173.319.848-29, todos com 
escritório na Rua Henrique Schaumann, 270, 5º andar, Cerqueira César, São Paulo/SP; e, como Membros 
Independentes do Conselho de Administração, Marcel Sapir, RG nº 6.266.161-6 e CPF nº 805.225.727-15, com 
endereço na Rua Visconde de Pirajá, 595, conjunto 1108, Rio de Janeiro/RJ; e Ricardo Reisen de Pinho, 
brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 04.696.183-5 IFP/RJ e CPF nº 855.027.907-20, com endereço na Rua 
Mariana Correa, 522, Jardim Paulistano, São Paulo/SP. Prosseguiu a Assembleia com a eleição do Presidente e 
do Vice-Presidente do Conselho de Administração, tendo sido eleitos, por unanimidade dos presentes, para 
Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Jorge Eduardo Saraiva, acima qualifi cado, e para 
Vice−Presidente, o Sr. Jorge Saraiva Neto, também acima qualifi cado. Os membros do Conselho de 
Administração presentes tomaram posse e promoveram, na sequência, a eleição dos Diretores, para um mandato 
de um ano, até a A.G.O. a ser realizada em 2014, dando comunicação da escolha à Assembleia, tendo sido 
eleitos: Diretor Presidente, Jorge Saraiva Neto, já qualifi cado acima; Diretor Financeiro, João Luís Ramos 
Hopp, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 8.570.559-7 SSP/SP e CPF nº 082.070.288-90, ao qual fi ca 
atribuída a função de diretor de relações com investidores; Diretor de Negócios Editoriais, Maurício Pereira 
Fanganiello, RG nº 9.435.571-X SSP/SP e CPF 126.632.968-48; Diretor de Sistemas de Ensino, José Arnaldo 
Favaretto, brasileiro, cas ado, méd ico, RG nº 8.8 23.631 SSP/SP e  CPF nº 032 .582.578-50; Diretor de Negócios 
de Varejo, Marcílio D’Amico Pousada, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 15.139.490 SSP/SP 
e CPF nº 066.548.318-02, todos com escritório na Rua Henrique Schaumann, 270, Cerqueira César, São Paulo/SP. 
Os demais cargos de Diretoria permanecerão vagos até deliberação em contrário, fi cando as atribuições desses 
cargos de Diretoria atribuídas ao Diretor Presidente da Companhia. 7.6. Aprovar por unanimidade a remuneração 
global mensal de até R$ 750.000,00 para os Administradores da Companhia, cabendo ao Conselho de 
Administração, nos termos do artigo 15, inciso IX, do Estatuto Social da Companhia, fi xar e ratear as remunerações 
individuais dos Administradores, dentro do limite ora proposto. O valor da remuneração global ora aprovado 
compreende a remuneração da Diretoria da Companhia e de seu Conselho de Administração no período de 
janeiro a dezembro de 2013 e até que haja nova deliberação a respeito, sendo que tal valor sempre será pago em 
adição à participação nos lucros dos Administradores, respeitadas as restrições previstas no art. 152 da Lei 
nº 6.404/76 e no Art. 12, § 2º, do Estatuto Social da Companhia. 7.7. Foi dispensada a instalação do Conselho 
Fiscal para o exercício. 8. Documentos e Propostas: Os documentos pertinentes à Ordem do Dia estão 
arquivados na sede da Companhia e foram colocados à disposição para consulta dos acionistas. 9. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, 
que foi lida, conferida e aprovada pelos acionistas presentes, que a subscrevem. São Paulo, 25 de abril de 
2013. Jorge Eduardo Saraiva - Presidente; Henrique Hildebrand Garcia - Secretário. Jorge Saraiva Neto; Maria 
Cecília Saraiva Mendes Gonçalves; Maria Eugênia Saraiva Mendes Gonçalves (p.p. Maria Cecília Saraiva 
Mendes Gonçalves); Maria Henriqueta Saraiva Mendes Gonçalves (p.p. Maria Cecília Saraiva Mendes 
Gonçalves); Maria Sylvia Saraiva Mendes Gonçalves (p.p. Maria Cecília Saraiva Mendes Gonçalves); Maria 
Helena Saraiva; Marcílio D’Amico Pousada; José Arnaldo Favaretto; Rodrigo de Mesquita Pereira (representando 
os acionistas listados no Anexo I à presente Ata); Rodholpo Rocha Ruiz (representando os acionistas listados 
no Anexo II à presente Ata); Daniel Castro Domingos da Silva (representando os acionistas listados no Anexo 
III à presente Ata); Carlos Shiguenobu Uema (representado os acionistas listados no Anexo IV à presente Ata); 
Sergio Saffi  Marques (representando os acionistas listados no Anexo V à presente Ata); Eduardo Valente de 
Castro (representando os acionistas listados no Anexo VI à presente Ata). Certidão Jucesp nº 212.587/13-4, 
em 07/06/2013, por Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Atas das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária 
realizadas em 25 de abril de 2013

1. Data, Hora e Local: 25 de abril de 2013, às 15 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua 
Henrique Schaumann, 270, 4º andar, Cerqueira César, São Paulo/SP. 2. Convocação, Quorum de Instalação e 
Presenças: Editais publicados nos jornais DOESP e O Estado de São Paulo nos dias 9, 10 e 11 de abril de 2013. 
Presentes acionistas representando mais de dois terços do capital social votante, bem como os Conselheiros 
Jorge Eduardo Saraiva, Jorge Saraiva Neto e Maria Cecília Saraiva Mendes Gonçalves, os Diretores Estatutários 
João Luís Ramos Hopp, José Arnaldo Favaretto e Marcílio D’Amico Pousada. Também presentes os Srs. Wagner 
Petelin (RG 15.264.511-1) e Alexandre Mai (RG 23.435.997-3), representantes dos auditores independentes 
contratados, KPMG Auditores Independentes. 3. Composição da Mesa: Presidente - Jorge Eduardo Saraiva; 
Secretário - Henrique Hildebrand Garcia. 4. Ordem do Dia: 4.1. Assembleia Geral Extraordinária: 
4.1.1. Aumentar o capital social da Companhia, mediante capitalização de lucros e reservas, nos termos do artigo 
169, §1º da Lei nº 6.404/76; 4.1.2. Alterar o Estatuto Social da Companhia para modifi car a nomenclatura de 
determinados cargos da Diretoria. 4.2. Assembleia Geral Ordinária: 4.2.1. Exame, discussão e votação do 
relatório da administração e das demonstrações fi nanceiras com parecer dos auditores independentes relativos 
ao exercício social encerrado em 31/12/2012; 4.2.2. Aprovação da participação dos administradores no lucro da 
Companhia e fi xação de data para o respectivo pagamento; 4.2.3. Destinação do resultado do exercício social 
fi ndo em 31/12/2012; 4.2.4. Fixação da data para pagamento dos juros sobre o capital próprio; 4.2.5. Eleição dos 
membros do Conselho de Administração; 4.2.6. Fixar a remuneração global dos administradores. 5. Leitura de 
Documentos, Recebimentos de Votos e Lavratura da Ata: 5.1. Dispensada a leitura ou transcrição dos 
documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nas Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, 
uma vez que foram divulgados na forma do estabelecido pela Instrução CVM 481/2009 e se encontram sobre a 
Mesa à disposição dos interessados, fi cando também arquivados na sede da Companhia; as declarações de 
votos, protestos e dissidências porventura apresentados serão recebidos, numerados e autenticados pelo 
Secretário da Mesa e serão encaminhados à CVM e arquivados na sede da Companhia, nos termos das normas 
expedidas pela CVM e do § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/1976; foi autorizada a lavratura da presente ata na 
forma de sumário e a sua publicação sem a assinatura dos acionistas, de acordo com o previsto nos §§ 1º e 2º do 
artigo 130 da Lei nº 6.404/1976. 6. Deliberações da Assembleia Geral Extraordinária: 6.1. Aprovar por 
unanimidade o aumento do capital social da Companhia no montante de R$ 50.000.000,00, mediante a 
capitalização de parte da reserva para futuro aumento de capital, na forma do § 1º do artigo 169 da Lei 
nº 6.404/76, sem a emissão de novas ações, passando o capital social de R$ 229.901.000,00 (duzentos e vinte e 
nove milhões, novecentos e um mil reais) para R$ 279.901.000,00 (duzentos e setenta e nove milhões, 
novecentos e um mil reais). Consequentemente, o “caput” do Art. 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a 
seguinte redação: “Art. 5º O capital social é de R$ 279.901.000,00 (duzentos e setenta e nove milhões, 
novecentos e um mil reais), totalmente integralizado e dividido em 28.596.123 (vinte e oito milhões, quinhentas e 
noventa e seis mil, cento e vinte e três) ações, sem valor nominal, das quais 9.622.313 (nove milhões, seiscentas e 
vinte e duas mil, trezentas e treze) são ordinárias e 18.973.810 (dezoito milhões, novecentas e setenta e três mil, 
oitocentas e dez) preferenciais”. 6.2. Aprovar por unanimidade a alteração do Estatuto Social da Companhia para 
renomear determinados cargos de Diretoria, com o fi m de torná-los mais adequados e aderentes à realidade atual 
das operações da Companhia, passando o § 1º do Art. 16 do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 16 (…) §1º A Diretoria será composta por 7 (sete) membros, acionistas ou não, residentes no país, sendo 
designados por: Diretor Presidente, Diretor Financeiro, Diretor de Negócios Editoriais, Diretor de Sistemas de 
Ensino, Diretor de Negócios de Varejo, Diretor de Tecnologia da Informação e Diretor sem designação específi ca, 
todos eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato de 1 (um) ano, permitidas reeleições sucessivas”. 
7. Deliberações da Assembleia Geral Ordinária: Após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem 
do Dia e dos respectivos documentos, os acionistas presentes decidiram: 7.1. Aprovar por unanimidade o 
Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2012, documentos estes acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes. O Relatório da 
Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes foram publicados no 
Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e no O Estado de São Paulo que circularam no dia 22 de março de 2013, 
dispensada a publicação dos anúncios de que trata o art. 133 da Lei nº 6.404/1976, por força do § 5º do mesmo 
artigo. 7.2. Aprovar por unanimidade a participação dos administradores no lucro do exercício, na importância de 
R$ 6.062.324,74, a ser distribuída entre eles no dia 30 de abril de 2013, de acordo com decisões a serem 
adotadas em reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria. 7.3. Aprovar por unanimidade, em 
conformidade com o disposto nos arts. 193, 194 e 202, da Lei nº 6.404/76, a seguinte destinação do lucro líquido 
do exercício no valor de R$ 77.010.314,90: (a) R$ 3.850.515,75, equivalentes a 5% do lucro líquido do exercício, 
para a Reserva Legal, nos termos do art. 193, da Lei nº 6.404/76; (b) distribuição de juros sobre o capital próprio 
imputado ao dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, previsto 
no artigo 34 do Estatuto Social da Companhia, acrescido de juros sobre o capital próprio adicionais, totalizando 
R$ 25.984.889,57, sendo R$ 18.289.949,79 imputados ao dividendo mínimo obrigatório e R$ 7.694.939,78 como 
adicional, correspondendo ao valor bruto de R$ 0,91875 por ação, a ser tributado na forma da legislação vigente, 
e (c) R$ 47.174.909,58 para reserva para futuro aumento de capital, nos termos do artigo 37 do Estatuto Social da 
Companhia. 7.4. Aprovar por unanimidade a fi xação da data para pagamento da remuneração do capital próprio, 
nos termos do item 7.3 supra, devendo o mesmo ser feito a partir do dia 30 de abril de 2013. 7.5. Eleito, por meio 
do procedimento de votação em separado previsto no art. 141, § 4º, II, da Lei nº 6.404/76, por maioria de votos dos 
acionistas detentores de ações preferenciais, observadas as abstenções e votos contrários registrados pela 
Mesa, para mandato de um ano, até a A.G.O. a ser realizada em 2014, para o cargo de Membro Independente do 
Conselho de Administração, o Sr. Eduardo Valente de Castro, brasileiro e português, separado, engenheiro, RG 
nº 08.808.501-4 IFP/RJ e CPF nº 030.171.807-51, com endereço na Rua Inhambú, 97, 21º andar, Rio de 
Janeiro/RJ. Eleitos, por unanimidade, para um mandato de um ano, até a A.G.O. a ser realizada em 2014, para o 
Conselho de Administração, os Srs. Jorge Eduardo Saraiva, brasileiro, separado judicialmente, empresário, 
RG nº 2.517.633-SSP/SP e CPF nº 516.543.778-72; Jorge Saraiva Neto, brasileiro, solteiro, empresário, 
RG nº 34.906.000-9-SSP/SP e CPF nº 330.515.258-39; Maria Cecília Saraiva Mendes Gonçalves, brasileira, 
casada, empresária, RG nº 12.208.813-X SSP/SP e CPF nº 173.319.848-29, todos com escritório na Rua 
Henrique Schaumann, 270, 5º andar, Cerqueira César, São Paulo/SP; e, como Membros Independentes do 
Conselho de Administração, Marcel Sapir, RG nº 6.266.161-6 e CPF nº 805.225.727-15, com endereço na Rua 
Visconde de Pirajá, 595, conjunto 1108, Rio de Janeiro/RJ; e Ricardo Reisen de Pinho, brasileiro, casado, 
engenheiro, RG nº 04.696.183-5 IFP/RJ e CPF nº 855.027.907-20, com endereço na Rua Mariana Correa, 522, 
Jardim Paulistano, São Paulo/SP. Prosseguiu a Assembleia com a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do 
Conselho de Administração, tendo sido eleitos, por unanimidade dos presentes, para Presidente do Conselho 
de Administração, o Sr. Jorge Eduardo Saraiva, acima qualifi cado, e para Vice−Presidente, o Sr. Jorge 
Saraiva Neto, também acima qualifi cado. Os membros do Conselho de Administração presentes tomaram posse 
e promoveram, na sequência, a eleição dos Diretores, para um mandato de um ano, até a A.G.O. a ser realizada 
em 2014, dando comunicação da escolha à Assembleia, tendo sido eleitos: Diretor Presidente, Jorge Saraiva 
Neto, já qualifi cado acima; Diretor Financeiro, João Luís Ramos Hopp, brasileiro, casado, engenheiro civil, 
RG nº 8.570.559-7 SSP/SP e CPF nº 082.070.288-90, ao qual fi ca atribuída a função de diretor de relações com 
investidores; Diretor de Negócios Editoriais, Maurício Pereira Fanganiello, RG nº 9.435.571-X SSP/SP e 
CPF 126.632.968-48; Diretor de Sistemas de Ensino, José Arnaldo Favaretto, brasileiro, cas ado, méd ico, 
RG nº 8.8 23.631 SSP/SP e  CPF nº 032 .582.578-50; Diretor de Negócios de Varejo, Marcílio D’Amico 
Pousada, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 15.139.490 SSP/SP e CPF nº 066.548.318-02, 
todos com escritório na Rua Henrique Schaumann, 270, Cerqueira César, São Paulo/SP. Os demais cargos de 
Diretoria permanecerão vagos até deliberação em contrário, fi cando as atribuições desses cargos de Diretoria 
atribuídas ao Diretor Presidente da Companhia. 7.6. Aprovar por unanimidade a remuneração global mensal de 
até R$ 750.000,00 para os Administradores da Companhia, cabendo ao Conselho de Administração, nos termos 
do artigo 15, inciso IX, do Estatuto Social da Companhia, fi xar e ratear as remunerações individuais dos 
Administradores, dentro do limite ora proposto. O valor da remuneração global ora aprovado compreende a 
remuneração da Diretoria da Companhia e de seu Conselho de Administração no período de janeiro a dezembro 
de 2013 e até que haja nova deliberação a respeito, sendo que tal valor sempre será pago em adição à 
participação nos lucros dos Administradores, respeitadas as restrições previstas no art. 152 da Lei nº 6.404/76 e 
no Art. 12, § 2º, do Estatuto Social da Companhia. 7.7. Foi dispensada a instalação do Conselho Fiscal para o 
exercício. 8. Documentos e Propostas: Os documentos pertinentes à Ordem do Dia estão arquivados na sede 
da Companhia e foram colocados à disposição para consulta dos acionistas. 9. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que foi lida, 
conferida e aprovada pelos acionistas presentes, que a subscrevem. São Paulo, 25 de abril de 2013. Jorge 
Eduardo Saraiva - Presidente; Henrique Hildebrand Garcia - Secretário. Jorge Saraiva Neto; Maria Cecília Saraiva 
Mendes Gonçalves; Maria Eugênia Saraiva Mendes Gonçalves (p.p. Maria Cecília Saraiva Mendes Gonçalves); 
Maria Henriqueta Saraiva Mendes Gonçalves (p.p. Maria Cecília Saraiva Mendes Gonçalves); Maria Sylvia 
Saraiva Mendes Gonçalves (p.p. Maria Cecília Saraiva Mendes Gonçalves); Maria Helena Saraiva; Marcílio 
D’Amico Pousada; José Arnaldo Favaretto; Rodrigo de Mesquita Pereira (representando os acionistas listados no 
Anexo I à presente Ata); Rodholpo Rocha Ruiz (representando os acionistas listados no Anexo II à presente Ata); 
Daniel Castro Domingos da Silva (representando os acionistas listados no Anexo III à presente Ata); Carlos 
Shiguenobu Uema (representado os acionistas listados no Anexo IV à presente Ata); Sergio Saffi  Marques 
(representando os acionistas listados no Anexo V à presente Ata); Eduardo Valente de Castro (representando 
os acionistas listados no Anexo VI à presente Ata). Certidão Jucesp nº 212.587/13-4, em 07/06/2013, 
por Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

OESP – 2COL X 30CM

SARAIVA S.A. LIVREIROS EDITORES
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 60.500.139/0001-26  –  NIRC 35300025300

[26842]-saraiva_legal_ata_AGEO_25-04-13_OESP.indd   1[26842]-saraiva_legal_ata_AGEO_25-04-13_OESP.indd   1 25/04/2014   11:23:2125/04/2014   11:23:21



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /PTB <FEFF005b0043006f006d0020006200610073006500200065006d00200027005b0049006d0070007200650073007300e3006f00200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065005d0027005d0020005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


