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FATO RELEVANTE 

 

A Cruzeiro do Sul Educacional S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 157, parágrafo 4º, da 

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da Instrução da Comissão de 

Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, informa, com pesar, aos 

seus acionistas e ao mercado em geral, o falecimento do Professor Hermes Ferreira Figueiredo, 

que, atualmente, era membro do Conselho de Administração da Companhia. 

O Prof. Hermes foi co-fundador do Colégio Cruzeiro do Sul em 1965 e da Universidade Cruzeiro do 

Sul em 1970, sendo o primeiro reitor da instituição. Além disso, também foi fundador da Associação 

Santos Dumont de Educação e Cultura.  

Muito mais do que acreditar na Educação, o Prof. Hermes Ferreira Figueiredo foi um visionário que 

iniciou em 1965, junto de outros entusiastas, a grande história da Companhia. Desde então, o 

trabalho, a dedicação e o amor sempre estiveram presentes em sua vida, afinal foram 56 anos 

dedicados a conduzir e transformar a Cruzeiro do Sul Educacional na instituição que ela é hoje, 

além da sua atuação constante como uma das lideranças mais relevantes do segmento, reforçando 

sua importância para o desenvolvimento da educação no Brasil. 

A administração da Companhia manifesta seus mais sinceros sentimentos aos familiares, e 

agradece a dedicação e o amor no desenvolvimento da Companhia e do setor. 

A Companhia iniciará, nos próximos dias, os procedimentos relativos à sucessão do cargo ocupado 

pelo Sr. Hermes no Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 15, parágrafo 

6º, do estatuto social da Companhia. 

 

São Paulo, 26 de abril de 2021. 

 

Luís Felipe Silva Bresaola 

Diretor de Relação com Investidores 
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MATERIAL FACT 

 

Cruzeiro do Sul Educacional S.A. (“Company”), in compliance with article 157, paragraph 4th, of 

the Federal Law No. 6.404, of December 15, 1976, as amended, and the Brazilian Securities and 

Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários) Rule No. 358, of January 3, 2002, as 

amended, informs, with deep grief and sorrow, its shareholders and the market in general, the death 

of Mr. Hermes Ferreira Figueiredo, who was currently a member of the Company's Board of 

Directors. 

Prof. Hermes was co-founder of Colégio Cruzeiro do Sul in 1965 and of Universidade Cruzeiro do 

Sul in 1970, being the first Dean of the institution. In addition, Prof. Hermes was the founder of 

Associação Santos Dumont de Educação e Cultura. 

Much more than believing in education, Prof. Hermes Ferreira Figueiredo was a visionary who 

started, in 1965, with other enthusiasts, the great history of the Company. Since then, work, 

dedication and love have always been present in his life, after all, 56 years were dedicated to leading 

and transforming Cruzeiro do Sul Educacional into the institution it is today, in addition to his 

constant performance as one of the most relevant leaders in the segment, reinforcing his importance 

for the development of education in Brazil. 

The Company's management expresses its deepest condolences to his family members and thanks 

Prof. Hermes for his dedication and love to the development of the Company and the sector.  

The Company will initiate, in the next few days, the procedures related to the succession of the 

position held by Prof. Hermes in the Company's Board of Directors, pursuant to article 15, paragraph 

6th, of the Company's bylaws. 

 

São Paulo, April 26, 2021. 

 

Luís Felipe Silva Bresaola 

Investor Relations Officer 

 


