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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Aos  Conselheiros e Administradores da Alphaville Urbanismo S.A.. São Paulo - SP. 
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Al-
phaville Urbanismo S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, 
respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas 
e outras informações elucidativas. Opinião sobre as demonstrações financeiras indi-
viduais: Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais acima referidas 
apresentam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Alphaville Urbanismo S.A. em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Opinião sobre as demonstrações finan-
ceiras consolidadas: Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas 
acima referidas apresentam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posi-
ção patrimonial e financeira consolidada da Alphaville Urbanismo S.A. em 31 de dezem-
bro de 2016, o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa 
consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo In-
ternational Accounting Standards Board (IASB) aplicáveis a entidades de incorporação 
imobiliária no Brasil e aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Base para opinião: Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Alphaville Urbanismo 
S.A. e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Códi-
go de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acor-
do com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Orientação OCPC 04 editada pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis: Conforme descrito na Nota 2.1, as demonstra-
ções financeiras individuais (controladora) e consolidadas foram preparadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As demonstrações financeiras consolida-
das preparadas de acordo com o IFRS aplicáveis a entidades de incorporação imobiliária 
consideram, adicionalmente, a Orientação OCPC 04 editada pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis. Essa orientação trata do reconhecimento da receita desse setor e 
envolve assuntos relacionados ao significado e aplicação do conceito de transferência 
contínua de riscos, benefícios e de controle na venda de unidades imobiliárias, conforme 
descrito em maiores detalhes na Nota 2.2.2. Nossa opinião não está modificada em fun-
ção desse assunto. Outros assuntos: Demonstrações do valor adicionado: As de-

monstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2016, elaboradas sob a responsabilidade da administração 
da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram 
submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das 
demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos 
se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros 
contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os cri-
térios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. 
Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente ela-
boradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronun-
ciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras indivi-
duais e consolidadas tomadas em conjunto. Responsabilidades da Administração e da 
governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A Admi-
nistração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e das 
demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as normas internacionais de re-
latório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), 
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elabora-
ção de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Compa-
nhia, continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstra-
ções financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia suas 
controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e 
suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela audito-
ria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolida-
das, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segu-
rança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre de-
tectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorren-
tes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em con-
junto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da audi-
toria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-

monstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamen-
tar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • 
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejar-
mos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo 
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas 
controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluí-
mos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevan-
te em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em rela-
ção à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia 
e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente refe-
rente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para 
expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 
Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, 
consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiên-
cias significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. For-
necemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com 
as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e 
comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, con-
sideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salva-
guardas.

São Paulo, 21 de março de 2017
 KPMG Auditores Independentes Giuseppe Masi
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ao CDI; b) Contas a receber indexados ao IGP-M e IPCA; Os cenários considerados foram: Cenário I: apreciação 50% das variáveis de risco utilizadas para precificação Cenário II: 
apreciação de 25% das variáveis de risco utilizadas para precificação; Cenário III: depreciação de 25% das variáveis de risco utilizadas para precificação; Cenário IV: depreciação de 
50% das variáveis de risco utilizadas para precificação.
Em 31 de dezembro de 2016:     Cenário
  I II III IV
Operação Risco Aumento 50% Aumento 25% Redução 25% Redução 50%
Aplicações financeiras Aumento/Redução do CDI 9.098 4.549 (4.549) (9.098)
Empréstimos e financiamentos Aumento/Redução do CDI 16.628 8.314 (8.314) (16.628)
Debêntures Aumento/Redução do CDI 46.621 23.310 (23.310) (46.621)
Instrumentos derivativos Aumento/Redução do CDI 344 169 (322) (164)
Efeito líquido da variação do CDI  72.691 36.342 (36.495) (72.511)
Empréstimos e financiamentos Aumento/Redução do IGP-DI 721 361 (361) (721)
Efeito líquido da variação do IGP-DI  721 361 (361) (721)
Empréstimos e financiamentos Aumento/Redução do IPCA 973 487 (487) (973)
Efeito líquido da variação do IPCA  973 487 (487) (973)
Contas a receber Aumento/ Redução do IGP-M 53.358 26.679 (26.679) (53.358)
Efeito líquido da variação do IGP-M  53.358 26.679 (26.679) (53.358)
Em 31 de dezembro de 2015:     Cenário
  I II III IV
Operação Risco Aumento 50% Aumento 25% Redução 25% Redução 50%
Aplicações financeiras Aumento/Redução do CDI 14.773 7.386 (7.386) (14.773)
Empréstimos e financiamentos Aumento/Redução do CDI (25.227) (12.613) 12.613 25.227
Debêntures Aumento/Redução do CDI (47.521) (23.760) 23.760 47.521
Instrumentos derivativos Aumento/Redução do CDI (2.630) (1.361) 1.457 3.028
Efeito líquido da variação do CDI  (60.605) (30.348) 30.444 61.003
Empréstimos e financiamentos Aumento/Redução do IGP-DI (1.373) (687) 687 1.373
Efeito líquido da variação do IGP-DI  (1.373) (687) 687 1.373
Empréstimos e financiamentos Aumento/Redução do IPCA (2.945) (1.473) 1.473 2.945
Efeito líquido da variação do IPCA  (2.945) (1.473) 1.473 2.945
Contas a receber Aumento/ Redução do IGP-M 71.186 35.593 (35.593) (71.186)
Efeito líquido da variação do IGP-M  71.186 35.593 (35.593) (71.186)

      Controladora      Consolidado
  2016 2015 2016 2015
Despesas gerais e administrativas:
Despesas com salários e encargos  (38.339) (37.789) (38.339) (37.789)
Despesas com benefícios a empregados  (3.694) (3.448) (3.694) (3.448)
Despesas com viagens e utilidades  (1.842) (2.985) (1.842) (2.985)
Despesas com serviços prestados  (18.810) (18.643) (18.810) (18.643)
Despesas com aluguéis e condomínios  (8.448) (7.847) (8.448) (7.847)
Despesas com informática  (3.455) (13.297) (3.455) (13.297)
Despesas com desenvolvimento 
 organizacional  (1.108) (1.177) (1.108) (1.177)
Outras  (1.152) (1.066) (1.704) (2.445)
  (76.848) (86.252) (77.400) (87.631)
20. Outras despesas, líquidas: No exercício findo em 31 de dezembro de 2016 a Com-
panhia registrou despesa referente acordo com antiga controladora Gafisa S.A. oriunda 
do plano de opção de compra de ações no montante de R$18.058 e nessa mesma rubrica 
ainda registrou outras receitas da mesma negociação.
21. Resultado financeiro      Controladora      Consolidado
  2016 2015 2016 2015
Rendimento de aplicações financeiras  9.981 10.656 19.297 20.770
Outras receitas  183 776 1.475 6.126
Total receitas financeiras  10.164 11.432 20.772 26.896
Juros sobre captações, liquido de 
 capitalização (Nota 8)  (220.320) (170.209) (201.917) (148.593)
Despesas bancárias  (4.496) (2.796) (6.350) (4.152)
Amortização custo debêntures  (3.562) (5) (3.572) (5)
Obrigações com investidores  (725) (951) (725) (951)
Instrumentos financeiros 
 derivativos (Nota 15 (i)(b))  (112) (510) (112) (510)
Descontos concedidos e 
 outras despesas  (20.798) (10.474) (65.148) (30.010)
Total despesas financeiras  (250.013) (184.945) (277.824) (184.221)
Resultado financeiro líquido  (239.849) (173.513) (257.052) (157.325)
22. Seguros: A companhia e suas controladas possuem cobertura de seguro de res-
ponsabilidade para danos pessoais a terceiros e danos materiais a ativos tangíveis, bem 
como para riscos de incêndio, relâmpagos, danos elétricos, fenômenos naturais e ex-
plosões de gás. A cobertura contratada possui como limite máximo de R$5.216, que 
é considerada suficiente pela Administração para cobrir os riscos possíveis para seus 
ativos e/ou suas responsabilidades. As premissas de riscos adotados, dada a natureza 
e sua peculiaridade não fazem parte do escopo de auditoria das demonstrações finan-
ceiras, consequentemente não foram auditadas pelos nossos auditores independentes. 
23. Plano de opção de compra de ações: A companhia possuia, no total, dois planos 
vigentes de opção de compra de ações preferenciais, em modelos de Phantom Stocks 
que foram lançados em 2010 e 2011. As opções outorgadas conferem aos seus titulares 
(funcionários) o direito de subscrever ações preferenciais no capital social da companhia, 
após períodos que variam entre um e cinco anos de permanência no quadro de funcio-
nários da companhia (condição essencial para o exercício da opção), e expiram após o 
período dez anos da data da outorga. As movimentações das opções em circulação nos 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, as quais incluem seus respectivos 
preços médios ponderados de exercício, estão apresentados a seguir:
          Controladora e Consolidado
   2016  2015
   Média  Média
  Número ponderada Número ponderada
  de do preço do de do preço do
  opções exercício (R$) opções exercício (R$)
Opções em circulação 
 no início do exercício  - - 303.722 2,49
Ajustamento devido ao 
 cancelamento de ações 
 preferenciais (Nota 14(i))  - - - -
Opções outorgadas  - - - -
Opções exercidas  - - (300.260) 2,49
Opções expiradas  - - (3.462) 2,49
Opções em circulação 
 no final do exercício  - - - 2,49
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a companhia não 
outorgou opções em conexão com seus planos de opção de compra de ações ordiná-
rias. 24. Eventos Subsequentes: Conforme mencionado nas Notas 8 e 9, em 31 de 
dezembro de 2016, a Companhia não atingiu um índice financeiro (covenant) “Dívida 
Líquida sobre EBITDA” previstas nas cláusulas contratuais de nossos empréstimos e 1ª 
emissão de debêntures não conversíveis. Ato contínuo, a Companhia iniciou negociações 
junto aos credores para reestruturar e/ou substituir tal índice financeiro, que, nesta data, 
encontram-se em estágio bem avançado (“Repactuação de Covenant”). Não obstante, e, 
para fortalecer a estrutura de capital da companhia, em 10 de fevereiro de 2017, a Com-
panhia aprovou a 3ª Emissão de Debêntures privadas, conversíveis em ações ordinárias, 
em série única, sem garantia real e prazo de vencimento de quatro anos no valor total de 
até R$450.000. Espera-se que os recursos dessa emissão ingressem na Companhia até 
o final de abril 2017.

16. Partes relacionadas: 16.1 Saldos com partes relacionadas: As operações com par-
tes relacionadas referem-se substancialmente a notas de débito e aportes financeiros em 
SPEs e Consórcios para desenvolvimento dos empreendimentos imobiliários, cujo saldo 
é como segue:      Controladora      Consolidado
  2016 2015 2016 2015
Ativo
Conta correntes(a)  59.842 74.251 10.215 18.170
Conta corrente com Consórcios  6.296 4.503 6.585 6.987
  66.138 78.754 16.800 25.157
Dividendos a receber  98.132 94.472 2.100 1.791
  164.270 173.226 18.900 26.948
Circulante  164.270 173.226 18.900 26.948
Passivo
Conta corrente com SPE's (a)  120.000 23.916 - -
Conta corrente com Consórcios  2.857 1.441 - -
  122.857 25.357 - -
Dividendos a pagar  - 2.632 1.450 6.816
  122.857 27.989 1.450 6.816
Circulante  122.857 27.989 1.450 6.816
(a) A companhia participa do desenvolvimento de empreendimentos de incorporação 
imobiliária com outros parceiros de forma direta ou por meio de partes relacionadas, 
baseados na formação de empreendimentos em conjunto. A estrutura de administração 
desses empreendimentos e a gerência de caixa são centralizadas na empresa líder do 
empreendimento, que gerencia o desenvolvimento das obras e os orçamentos. Assim, 
o líder do empreendimento assegura que as aplicações de recursos necessários sejam 
efetuadas e alocadas de acordo com o planejado. As origens e aplicações de recursos 
dos empreendimentos estão refletidas nesses saldos, com observação do respectivo 
percentual de participação, os quais não estão sujeitos à atualização ou encargos finan-
ceiros e não possuem vencimento pré-determinado. O prazo médio de desenvolvimento 
e finalização dos empreendimentos, nos quais se encontram aplicados os recursos, é de 
24 a 36 meses. 16.2 Avais, garantias e fianças: As operações financeiras das subsidiárias 
integrais ou empreendimentos em conjunto da companhia são avalizadas ou afiançadas 
na proporção da participação da companhia no capital social de tais sociedades, a exce-
ção de caso específico em que a companhia concede garantia em favor de instituições 
financeiras, cujo montante é de R$1.688.214 em 31 de dezembro de 2016 (R$1.550.003 
em 2015). 16.3 Transações com a Administração: Nos exercícios findos em 31 de de-
zembro de 2016 e de 2015, os montantes registrados na rubrica “Despesas gerais e 
administrativas” referentes à remuneração dos membros da Administração da companhia 
estão demonstrados a seguir:
     Em 31 de dezembro de 2016
         Remuneração da Administração
  Conselho de Diretoria  Conselho
   Administração Estatutária Total Fiscal
Número de membros  6 7 13 -
Remuneração fixa anual (em R$)  - 4.093 4.093 -
Salário/pró-labore  - 3.666 3.666 -
Benefícios diretos e indiretos  - 427 427 -
Valor mensal da remuneração (em R$)  - 282 282 -
Total da remuneração  - 4.093 4.093 -
     Em 31 de dezembro de 2015
         Remuneração da Administração
  Conselho de Diretoria  Conselho
  Administração Estatutária Total Fiscal
Número de membros  6 10 16 -
Remuneração fixa anual (em R$)  - 5.257 5.257 -
Salário/pró-labore  - 4.749 4.749 -
Benefícios diretos e indiretos  - 508 508 -
Valor mensal da remuneração (em R$)  - 365 365 -
Total da remuneração  - 5.257 5.257 -

O montante global anual aprovado para ser distribuído entre os administradores da com-
panhia para o exercício de 2016, a título de remuneração fixa e variável é de até R$12.005 
(R$15.487 em 2015). O Conselho de Administração da companhia não é remunerado. A 
remuneração baseada em ações está descrita na Nota 23. 16.4 Operações comerciais: 
Em 31 de dezembro de 2016, não houve vendas de lotes à administração. O saldo total 
a receber de lotes vendidos é R$ 0 (R$181 em 2015). 16.5 Participação nos lucros e 
resultado: A companhia mantém um programa de remuneração variável que proporciona 
aos seus empregados e administradores, e aos de suas subsidiárias, o direito de partici-
par nos lucros e resultados da companhia. Este programa está vinculado ao alcance de 
objetivos específicos, os quais são estabelecidos, acordados e aprovados pelo Conselho 
de Administração no início de cada ano. No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, 
a companhia não registrou despesa para participação nos lucros e resultados.
      Controladora      Consolidado
  2016 2015 2016 2015
Diretoria Estatutária  - 1.978 - 1.978
Demais colaboradores  - 13.797 - 14.491
  - 15.775 - 16.469
A participação nos lucros e resultados é calculada e provisionada com base no alcance 
das metas da companhia no período. Após o encerramento do exercício é realizada a 
apuração do alcance das metas da companhia, assim como dos colaboradores.
17. Outras Obrigações      Controladora      Consolidado
  2016 2015 2016 2015
Pis e Cofins diferido (a)  7.356 13.010 65.567 62.755
Fornecedores  4.613 3.304 18.991 32.179
Outras contas a pagar (b)  5.040 9.565 19.202 15.167
Total outras obrigações  17.009 25.879 103.760 110.101
Circulante  5.034 9.361 19.213 14.005
Não circulante  11.975 16.518 84.547 96.096
(a) Provisão dos impostos sobre a receita a ser tributada pela realização do contas a 
receber. (b) Referente a distratos, provisões de despesas e demais contas a pagar.
18. Receita operacional líquida      Controladora      Consolidado
  2016 2015 2016 2015
Receita operacional bruta
Venda de lotes  80.464 149.615 796.446 1.196.948
Prestação de Serviços  2.399 5.476 2.399 5.473
Provisão para perda em distratos  (11.250) - (49.694) -
Deduções da receita bruta  (6.437) (13.866) (32.805) (52.721)
Receita operacional líquida  65.176 141.225 716.346 1.149.700
19. Custos e despesas por natureza: Estão representadas por:
      Controladora      Consolidado
  2016 2015 2016 2015
Custo de desenvolvimento e 
 venda de lotes:
Custo de construção  (30.418) (69.571) (278.566) (486.227)
Custo de terrenos  (3.086) (802) (17.308) (14.832)
Custo de incorporação  (25.584) (16.102) (63.058) (51.744)
Manutenção/garantia  719 (2.411) (4.999) (10.424)
Custo dos empreendimentos:  (58.369) (88.886) (363.931) (563.227)
Encargos financeiros capitalizados  (2.410) (2.554) (17.664) (19.096)
  (60.779) (91.440) (381.595) (582.323)
Despesas comerciais:
Despesas com marketing  (19.726) (27.626) (54.587) (75.434)
Despesas com corretagem e 
 comissão de vendas  (846) 39 (15.536) (22.889)
  (20.572) (27.587) (70.123) (98.323)
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8ª Vara da Família e Sucessões da Capital-SP. PROCESSO Nº 1125907-37.2015.8.26.0100. 
Ante o exposto, julgo procedente a ação e decreto a interdição parcial de Elizabeth Miyki 
Nakaoka, qualificado nos autos, declarando-a, nos termos do artigo 4º, III, do Código Civil, 
parcialmente incapaz de exercer pessoalmente atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial, 
não podendo, assim, contratar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, emprestar, demandar ou ser 
demandado, contrair obrigações, doar, receber doação, entre outros, podendo, contudo, movimentar 
sozinha valores menores e que não ultrapassem um salário mínimo. Nomeio para a função de 
curadora Sumico Nakaoka e determino prestação de contas anuais a contar da nomeação 
provisória. Anote-se em livro próprio a frequência ora determinada, para controle. Esta sentença 
produz efeitos, nos termos do artigo 1012, parágrafo primeiro do NCPC, desde logo. Custas e 
despesas processuais pela requerente. Em obediência ao disposto no artigo 755 do NCPC, inscreva-
se a presente no Registro Civil competente e publique-se edital uma vez e no órgão oficial por três 
vezes, com intervalo de dez dias, constando do edital os nomes da interditanda e da curadora, a 
causa da interdição e limites da curatela. 

EXTRAVIO DE NOTAS FISCAIS E LIVROS FISCAIS
DU PONT DO BRASIL S.A., com matriz estabelecida na Al. Itapecuru, nº 506 - Alphaville,
Município de Barueri, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 61.064.929/0001-
79, vem, por seu estabelecimento filial CNPJ nº 61.064.929/0071-81,  Inscrição Estadu-
al 796.255.605.110 e Inscrição Municipal nº 5.44637-6 com antigo endereço na Avenida
Fernando Cerqueira Cesar Coimbra, 210, Tamboré, Barueri/SP, (último endereço: Estrada
Municipal, nº 1.156 - Bloco C - Sala 2 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos) comunicar o
extravio das notas fiscais de números 185.501 à 189.000 e 192.001 à 192.144 e as
notas não utilizadas nº 192.145 a 215.000.                                  (28, 29/04 e 03/05)

SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA
CNPJ. 50.657.675/0001-86

Comunicado
Comunicamos que os relatórios Anuais do agente Fiduciário previsto no termo do artigo 68,§ 10, da Lei
n0 6.404/76 encontran-se disponiveis na sede do Agente Fiduciário da Emissora,Bovespa e CVM.

TIPO EMISSÃO
ALPHAVILLE URBANISMO S.A DEBÊNTURES 1º EMISSÃO
ARMCO DO BRASIL S.A DEBÊNTURES 1º EMISSÃO
São Paulo,30 de Abril de 2017

Bondybach Administração e Participações S/A
CNPJ n.º 08.109.927/0001-76 - NIRE Nº 35.3.0033183-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Acionistas a se reunirem em A.G.E., a se realizar no dia 01/06/2017, as 10 horas, 
na Rua Candido Portinari, 1367, Sala 04, Vila Piaui, São Paulo/SP, a fi m de deliberar sobre a se-
guinte ordem do dia: a) aumento do capital social da sociedade, na ordem de R$300.000,00; b) Outros 
assuntos de interesse social. São Paulo, 28/04/2017. Ricardo Valtner – Diretor Presidente.

Augusto Velloso Engenharia S.A.
CNPJ/MF nº 05.522.437/0001-09 - NIRE 35300194667

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 17/04/2017
Data, local e hora: 17/04/2017, na sede social, às 11 horas. Convocação: Dispensada. Presença: 
Totalidade. Mesa: Presidente - Augusto Ferreira Velloso Neto, Secretário - Ricardo Machado Ferreira 
Velloso.Ordem do dia e Deliberações: (a) Aprovaram o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial 
da Construtora Augusto Velloso S.A. que, rubricado pelos presentes, integra a presente ata como 
Anexo I. (b) Ratificaram a contratação da CB & A Auditoria e Contabilidade SS, (CB&A) CNPJ/MF 
nº 59.891.762/0001-78, CRC/SP nº 2SP 025440/O-9, que elaborou o Laudo de Avaliação Patrimo-
nial da parcela cindida. (c) Aprovaram o Laudo de Avaliação Patrimonial da Construtora Augusto 
Velloso S.A., com base no critério de valor contábil e na data-base de 31/03/2017. (d) Aprovaram 
a incorporação da parcela cindida do patrimônio da Construtora Augusto Velloso S.A., sociedade 
por ações, NIRE 35300045661, CNPJ/MF nº 60.853.934/0001-06; tudo nos termos do Protocolo e 
Justificação, esclarecendo inexistir substituição de direitos dos sócios, uma vez que a companhia é 
subsidiária integral da cindida. (e) Aprovaram o consequente aumento de capital social, no valor de 
R$ 25.007.132,00, conforme estabelecido no Laudo de Avaliação Patrimonial. Como consequência 
da cisão, o aumento de capital social é integralmente subscrito e integralizado pela empresa cindida, 
que permanece como única acionista da companhia. Em decorrência, aprovaram a alteração do 
artigo 4º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 4º O capital social, 
totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 35.084.132,00, dividido em 5.000 ações ordinárias no-
minativas, todas sem valor nominal. (f) Autorizaram à Diretoria Executiva da companhia para praticar 
todos os atos necessários à implementação e formalização da Cisão. Encerramento: A ata foi lida, 
aprovada e assinada por todos os presentes. a) Augusto Ferreira Velloso Neto – Presidente; Ricardo 
Machado Ferreira Velloso – Secretário; Augusto Ferreira Velloso Neto; Ricardo Machado Ferreira 
Velloso. O presente foi extraído do original arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob 
o nº 193.313/17-0 em 26/04/17. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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