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BAHEMA EDUCAÇÃO S.A. 

Companhia Aberta – BAHI3 

CNPJ nº 45.987.245/0001-92 

NIRE 35.300.185.366 

 

FATO RELEVANTE 

 

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

157 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 

nº 358/02, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral a celebração, nesta data, 

do “Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças” (“Contrato”), pelo Centro de 

Formação de Educadores da Vila Ltda., sociedade controlada da Companhia (“Centro de 

Formação”), e as sócias da Escola Autonomia Ltda. (“Autonomia”), localizada em 

Florianópolis, tendo a Companhia como interveniente-garantidora (“Operação”).  

 

O Contrato tem por objetivo a aquisição de 100% (cem por cento) das quotas representativas 

do capital do Autonomia pelo Centro de Formação. O preço base da Operação é de 

R$ 29.390.000,00 (vinte e nove milhões, trezentos e noventa mil reais), do qual será deduzida 

a dívida líquida do Autonomia com data base de 30 de junho de 2020, além de outros ajustes 

a serem realizados. Foi pago 10% do preço base nesta data, a título de sinal. O restante do 

preço de aquisição será pago em até 36 meses a contar da data do fechamento da Operação.  

 

Localizada em Florianópolis, o Autonomia foi fundado em 1991 por um grupo de 13 

mulheres que idealizavam uma escola diferenciada e atraente para os estudantes, com 

princípios humanistas e propostas pedagógicas criativas. Elas tiveram a ideia e a coragem de 

desenvolver uma educação de qualidade, com um jeitinho que hoje é reconhecido por toda 

Florianópolis. Com quase 30 anos de vida, a escola conta hoje com aproximadamente 830 

alunos do Ensino Infantil ao Ensino Médio e é referência em educação inventiva e 

competente. Em um processo gradativo e natural, muitas das sócias fundadoras foram 

deixando o cotidiano do Autonomia. É o caso de Angela Ohlweiler Duarte, Barbara Giese, 

Cordula Reuwsaat Paul, Edla Maria Faust Ramos, Eliane Vieira de Almeida, Ester Nunes 

Belém Gadotti, Lolita Correa Machado Suzana Martins Maringoni e Inaura Maria Nunes 

Belém, a quem deixamos nossos agradecimentos e reconhecimento pelo que construíram. 

Outras quatro sócias fundadoras ainda atuam no dia a dia do Autonomia: Ana Paula Rosa 

Querne é Diretora Administrativa, Eloiza Schumacher Corrêa é Diretora Pedagógica, 

Luciana Paulo Corrêa é Coordenadora do Infantil e de Projetos e Adriana Ramos da Silva é 

Coordenadora do Fundamental 2. Contamos com elas e com toda a equipe para continuar 

essa história de sucesso e qualidade de educação. 

 

A Operação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais em 

operações similares e será concluída tão logo tais condições sejam atendidas.  
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A Companhia realizará assembleia geral extraordinária até abril de 2021 para, em 

cumprimento ao artigo 256 da Lei da S.A., submeter a Operação à ratificação de seus 

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

informará aos seus acionistas se haverá direito de retirada aos acionistas dissidentes 

juntamente com os prazos e regras para seu exercício.  

 

A Operação não está sujeita à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(CADE). 

 

A Companhia manterá o mercado informado sobre fatos relevantes subsequentes acerca da 

Operação e a área de Relações com Investidores estar à disposição para esclarecer eventuais 

dúvidas.  

 

São Paulo, 02 de julho de 2020. 

 

 

GUILHERME AFFONSO FERREIRA FILHO 

Diretor de Relações com Investidores 


