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FATO RELEVANTE 

 

BAHEMA EDUCAÇÃO S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no §4º do artigo 

157 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e na Instrução CVM nº 358/02, 

conforme alterada, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que a 

Companhia, nesta data, por meio de sua subsidiária Bahema Educação RJ Ltda., exerceu 

opção de compra de 100% (cem por cento) do capital social da Centro de Pesquisa e Form. 

de Educ. Balão Vermelho Ltda., sociedade mantenedora da escola Balão Vermelho em Belo 

Horizonte (“Balão Vermelho”), tudo conforme contrato de mútuo e outorga de opções 

firmado em julho de 2017, nos termos do Fato Relevante divulgado em 7 de julho de 2017 

(“Transação”). 

 

Em decorrência do exercício da opção, a Companhia converterá o mútuo concedido às sócias 

em 2017 e 2018, no valor de R$ 3,5 milhões, em participação societária, e ainda deverá pagar 

às sócias da escola um montante adicional de R$ 14,6 milhões, já descontado o 

endividamento líquido. A Transação será liquidada assim que a alteração do contrato social 

formalizando a transferência das quotas estiver registrada. 

 

A escola Balão Vermelho foi fundada com 52 alunos no ano de 1972, em Belo Horizonte, 

pelas educadoras Iêda Brito, Maria Elena Latalisa (Leninha) e Elisabete Lobato (Bete). A 

escola conta atualmente com mais de 800 alunos, do maternal ao Ensino Fundamental II. Em 

2018 começou o Ensino Médio Mangabeiras Parque, viabilizado pela Bahema e totalmente 

integrado ao projeto pedagógico do Balão, formando o Grupo Balão Vermelho. A 

Companhia também vem desenvolvendo, em conjunto com as sócias fundadoras, atividades 

de parceria de gestão administrativa. O Balão Vermelho faz parte desde 2017 do Critique, 

grupo de escolas construtivistas da Companhia, que se reúne regularmente para trocas de 

experiências entre as instituições, além de promover um debate constante sobre a educação 

no século 21. 

 

Aproveitamos para agradecer publicamente às sócias fundadoras. Sem elas e sua coragem, 

sonhos e trabalhos marcantes, a escola não teria chegado aonde está. À toda equipe, 

educadores e funcionários, agradecemos por junto com elas construírem uma escola que é 

referência em educação sócio construtivista em Minas Gerais, formando alunos críticos e 

atuantes na sociedade. Ieda e Leninha continuarão atuando em um comitê consultivo junto à 

Diretoria Executiva da escola para servir como referência do projeto pedagógico. 

 



 

  

A Companhia realizará assembleia geral extraordinária até abril de 2021 para, em 

cumprimento ao art. 256 da Lei das S.A., submeter a Transação à ratificação de seus 

acionistas. O laudo de avaliação está em fase de elaboração e, caso aplicável, a Companhia 

informará se assistirá o direito de retirada aos acionistas dissidentes, juntamente com prazos 

e procedimentos de exercício. 

 

A Transação não está sujeita a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE). 

 

A área de Relações com Investidores da Companhia estará à disposição para esclarecer 

eventuais dúvidas. 

 

São Paulo, 4 de maio de 2020. 

 

 

GUILHERME AFFONSO FERREIRA FILHO 

Diretor de Relações com Investidores 


