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Cervejas Especiais
e o sucesso sustentável

Fotos: Simone Bello

São Paulo, quarta-feira, 31 de maio de 2017

“O Rio é o mar, Curitiba o bar”. A célebre frase do poeta curitibano Paulo Leminski ecoa na capital
paranaense como uma profecia que se cumpre todos os dias
mesa do bar, tão cantada em sons e poesia por aí, é
mesmo sagrada em Curitiba. E não é à toa que a maior
cidade do sul do País desponta como um polo produtor
e consumidor de cervejas especiais. Hoje, a capital do Paraná
tem próximo de 40 micro cervejarias com centenas de rótulos
para o deleite dos amantes desta bebida milenar. A predileta
entre os brasileiros e símbolo de confraternização nacional.
Porém, chamar essas bebidas de cervejinha pode soar como
uma ofensa, tamanho é o cuidado que as ex-“loiras geladas”
recebem neste canto do Brasil.
Nenhuma outra cidade produz e consome tanta cerveja de
qualidade como Curitiba. Na capital mais fria do País ao menos
2% do consumo da bebida vem da produção artesanal, ou melhor,

A

Enquanto em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul os cervejeiros que se destacavam utilizavam a escola alemã como referência, voltada para a quantidade, com cervejas mais fáceis para
tomar, sem grades desafios de produto, por aqui o movimento
fortaleceu a ousadia na produção de cervejas fora do padrão, bem
ao estilo norte-americano, com sabores mais intensos e receitas
realmente especiais”.
Esse doutrinamento, com o apreço pela degustação e a seriedade em apresentar ao público novidades é um trunfo do Templo
da Cerveja, onde o cliente aprende a beber e entende o que está
bebendo. Primeiro bar de cerveja artificial de Curitiba fundado
em 2009, ele é responsável pela formação de um público qualificado e ávido em encontrar algo peculiar para beber, replicando
esse novo hábito.
Assim se formou uma legião de amantes cervejeiros que replicaram seus conhecimentos tornando a cidade a Meca das cervejas
especiais no País.
“Mais de cinco mil rótulos já passaram por nossa mesa de degustação. Todo mundo que está envolvido nesse mercado, seja
micro cervejeiro ou mesmo nossos concorrentes, um dia sentou em
nossa mesa de degustação”, conta Geraldo Coelho, sócio do bar.

Sai a Garrafa entra a Chopeira

Os growlers caíram no gosto do consumidor pela sua
sustentabilidade e pelo preço mais baixo da cerveja

Com o crescimento do mercado de cervejas já consolidado,
uma outra mudança de comportamento vem revolucionando
o setor: a troca da garrafa pela chopeira. Se antes o produtor priorizava rótulos nas embalagens de vidro que não são
retornáveis, agora um novo hábito vem se expandindo com a
“descoberta” dos growlers e dos locais para se degustar uma
boa e fresca cerveja especial. Com isso diminuem os custos do
produtor, aumenta a oferta nos locais de venda e se incita um
novo jeito de consumo bem ao estilo americano take away, o
famoso “pra viagem”.
Os growlers caíram no gosto do consumidor por várias razões,
seja a sustentabilidade, pois ele é sempre reaproveitado e não
gera resíduo, o preço mais baixo na cerveja contra pressão,
tudo isso aliado ao fato de poder levar para o seu lar uma boa
cerveja para ser degustada com amigos e familiares no conforto do lar. Para William Fleming, proprietário de três bares
de cervejas especiais em Curitiba, a tendência é irreversível.
Em 2013 a venda em chopeiras representava apenas 1% da
cadeia de distribuição da bebida, esse ano o número vai
chegar a 90%.

especial. Enquanto a indústria da cerveja tradicional vê seus números de produção e consumo caírem, o mercado vive um boom
do produto com o segmento de cervejarias especiais, dobrando
seu faturamento na última década.
Na terra de Leminski isso é tradição, não é moda como conta
o empresário William Fleming responsável por três bares na
cidade. Ele aponta vários fatores para o sucesso das cervejas
especiais: “Muita gente produzia artesanalmente a cerveja
para ser consumida em casa,
com familiares e amigos. Isso
incentivou a produção caseira
e a incorporação de insumos
pouco utilizados antes para dar
novos sabores à bebida.
Outro fator apontado pelo
empresário, especialista em
cervejas especiais, para Curitiba estar na liderança do segmento é a facilidade de encontrar insumos para o preparo. “O
Paraná é um celeiro agrícola e
há ainda importação de lúpulos
mais potentes, por exemplo,
o que propicia receitas mais
Os proprietários da Growler Brasil, de Curitiba, William
ousadas, mais intensa”, explica.
Fleming e Geraldo Coelho.

Beer Hunter
Ele já experimentou mais de
10 mil rótulos de cerveja e vem
produzindo uma biblioteca com
literatura sobre o assunto de invejar os amantes da bebida que
é um sucesso em todo o mundo.
Pedro Biachi é o que podemos
chamar de Beer Hunter, numa
tradução livre, o Caçador de
Cervejas. Seja viajando pelo
mundo em busca de aromas e
sabores diferenciados ou mesmo no estudo dos livros sobre o
assunto, esse jovem curitibano

São Paulo Wellness S.A.
CNPJ nº 04.106.907/0001-90
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em reais)
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em reais)
2016
2015 PASSIVO
2016
2015
2016
2015
CIRCULANTE
18.896
52.322 Fornecedores
2.529
14.401 RECEITA LÍQUIDA DA PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
10.786.935
11.836.348
1.170.735
1.676.578 Obrigações tributárias
531.268
601.485
(-) Custo dos serviços prestados
(2.048.834)
(4.058.899)
6.591
7.903 Obrigações trabalhistas e sociais
54.190
41.266
LUCRO BRUTO
8.738.100
7.777.450
69.962
- Outras contas a pagar
22.120
19.844 DESPESAS OPERACIONAIS
1.566
- Dividendos a pagar
6.969.702
13.605.702 Despesas com pessoal
(357.655)
(308.698)
1.267.750
1.736.803 Total do passivo circulante
7.579.809
14.282.698 Gerais e administrativas
(575.802)
(605.758)
NÃO CIRCULANTE
Depreciação e amortização
(952)
(952)
Impostos diferidos
25.388.034
24.348.794 Outras (despesas) receitas
3.029.604 (31.369.949)
Empréstimos com empresa ligada
16.010.685
16.010.685 LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL
ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
10.833.296 (24.507.907)
Caução a pagar
401.719
374.842
NÃO CIRCULANTE
(1.394)
(1.073)
41.800.438
40.734.321 Despesas ﬁnanceiras
Investimentos
126.744.658 123.688.070 Total do passivo não circulante
Receitas ﬁnanceiras
86.301
14.962
Imobilizado
2.141
3.093 PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO
DESCOBERTO)
Total do ativo não circulante
126.746.800 123.691.163
IMPOSTO DE RENDA E DA
Capital social
57.561.202
57.561.202
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
10.918.203 (24.494.019)
Lucros (prejuízos) acumulados
21.073.101
12.849.745 Imposto de renda e contribuição social
(1.223.264)
(1.262.536)
Total do patrimônio líquido
78.634.303
70.410.947 Imposto de renda e contribuição social
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO
diferido
(1.039.240) 10.642.010
LÍQUIDO
128.014.550 125.427.966 LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO
8.655.699 (15.114.545)
TOTAL DO ATIVO
128.014.550 125.427.966
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (Em reais)
Capital social
Reservas
Capital
Lucros/Prejuízos
Integralizado
Reserva de capital
Reserva legal
Reserva de lucros
acumulados
Total
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
40.664.862
5.531.920
4.036.851
53.524.352
103.757.985
Integralização de capital social
16.896.340
(16.896.340)
Distribuição de dividendos
(18.232.493)
(18.232.493)
Resultado do exercício
(15.114.545)
(15.114.545)
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
57.561.202
5.531.920
4.036.851
18.395.519
(15.114.545)
70.410.947
Distribuição lucros
(432.344)
(432.344)
Resultado do exercício
8.655.699
8.655.699
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
57.561.202
5.531.920
4.036.851
17.963.175
(6.458.845)
78.634.303
DIRETORIA EXECUTIVA
CONTADOR
WILSON SABURO HONDA
SANDRA REGINA RAMPINELLI
ADILSON ERNESTO DA SILVA
Diretor Presidente
Diretora
Contador - CRC 1SP266387/O-7
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Despesa antecipada
Impostos a recuperar
Empréstimos a funcionários
Total do ativo circulante

BANCO

BANCO BMG S.A.

CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária a ser Realizada em 06/06/2017
Ficam convocados os acionistas do BANCO BMG S.A. para se reunirem em AGE, a ser realizada às 11 horas do dia
06/06/2017, na sede social, localizada na Cidade de São Paulo/SP, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 9º andar-parte, Itaim Bibi, CEP 04538-133, para deliberarem a seguinte ordem do dia: exame e discussão a respeito da (i) alteração do número de integrantes do Conselho de Administração da Companhia; (ii) alteração do número mínimo de
integrantes da Diretoria; (iii) consequente alteração do caput dos Artigos 13 e 18, do Estatuto Social da Companhia;
(iv) exclusão da possibilidade de voto por procuração nas reuniões do Conselho de Administração, com a consequente
alteração do artigo 15, do Estatuto Social da Companhia; (v) consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (vi)
eleição de novo membro para compor o Conselho de Administração da Companhia. Os acionistas poderão participar
da AGE, por si, seus representantes legais ou procuradores, consoante dispõe o artigo 126 da Lei nº 6.404/76. São
Paulo, 24/05/2017. Bernard Camille Paul Mencier - Presidente do Conselho de Administração da Companhia

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 1004199-20.2015.8.26.0100. O Dr. André Augusto Salvador
Bezerra, MM. Juiz de Direito da 42ª VC do Foro Central Cível da Capital/SP. Faz Saber a Edegar
Claro Rodrigues, RG 1.816.803, CPF 642.003.618-68, que Momentum Empreendimentos Imobiliários
Ltda lhe ajuizou ação de Procedimento Comum, objetivando a Cobrança de R$ 12.825,94, referente às
despesas da taxa de conservação e melhoramentos do lote 04 da Quadra OB, Loteamento Terras de
Santa Cristina II. Estando o réu, em lugar ignorado, foi deferido a Citação por edital, para que em 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. São Paulo, 06 de abril de 2017.
(31/05 e 01/06)

FEUL-PACK EQUIPTOS. DE EMBALAGENS LTDA EPP. torna público que recebeu da
SEMA a Licença de Operação nº 48/2017 p/ Fabr. de Máquinas e Equiptos. p/ Indústria
de Plásticos, Peças e Acessórios, sito à Rua Henrique, nº 51. Jardim Kida. Guarulhos/
SP. Através do Proc. Adm. 65667/2016, válida por 4 anos à contar de 24/04/2.017.
LUXES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA EPP. torna
público que recebeu da SEMA a Renovação da Licença de Operação nº 52/2017, para
Fabricação de Esquadrias de Metal, sito à Rua Itaguajé, nº 08. Parque São Luiz. Guarulhos/
SP. Através do Proc. Adm. 784/2017, válida por 5 anos à contar de 24/04/2.017.
ARTEAL ARTEFATOS DE ALUMÍNIO LTDA EPP. torna público que recebeu da SEMA a
Licença de Operação nº 66/2015, para Fabricação de Esquadrias de Metal, sito à Rua
Carlópolis, nº 141. Cidade Parque São Luiz. Guarulhos/SP. Através do Proc. Adm. 45490/
2015, válida por 5 anos à contar de 13/01/2.016.
BRASILPACK EMBALAGENS DE PAPALÃO ONDULADO LTDA. torna público que recebeu
da SEMA a Renovação da Licença de Operação nº 71/2017, p/ Fabr. de Chapas e Embalagens de Papelão Ondulado, sito à Rua Anézio Ruivo, nº 466. Jd. Bonsucesso. Guarulhos/
SP. Através do Proc. Adm. 3253/2017, válida por 3 anos à contar de 18/05/2.017.
BOX TAPE IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA EPP. torna público que recebeu da
SEMA a Renovação da Licença de Operação nº 45/2015, p/ Fabr. de Chapas e Embalagens de Papelão Ondulado, sito à Av. São Paulo, nº 253. Galp. 03 A. Cidade Brasil. Guarulhos/SP. Através do Proc. Adm. 44413/2014, válida por 3 anos à contar de 18/12/2.015.

Cia Agrícola e Pastoril Fazenda Rio Pardo
CNPJ nº 56.769.524/0001-04
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Convidamos os senhores acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária,
a ser realizada no próximo dia 12 de junho de 2017, às 11h, na sede social, na Avenida Cidade Jardim, nº
400 – 13º andar - conjunto 135, no Bairro Jardim Paulistano, nesta cidade, a fim de: (a) tomar conhecimento
e deliberar sobre o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis,
referente aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2015 e 31/12/2016; (b) deliberar sobre a destinação
do lucro líquido do referido exercício e a distribuição de dividendos; (c) eleger os membros da Diretoria
e do Conselho Fiscal, se for o caso, fixando remuneração; e (d) outros assuntos de interesse social. São
Paulo, SP, 30 de maio de 2017. a) Antonio João Abdalla Filho - Diretor Presidente. (31/05, 01 e 02/06)
Edital de Citação e Intimação prazo de 40 dias. Processo Nº 0129010-45. 2010.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Rogério
Murillo Pereira Cimino, na forma da Lei, etc. Faz Saber ao corréu RENILDO MARCONDES DE
SOUZA, comerciante, RG nº MG-12.792.830, CPF 054.517.646-89, que ADIDAS AG E OUTROS lhe
ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais,
bem como contra LOJA 19 e LOJA 27-A, alegando em síntese que os requeridos estão reproduzindo
suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por
danos materiais e morais pelos prejuízos. E, estando em termos, foi deferida a Citação do requerido
por edital, para que Conteste a presente ação no prazo supra, sob pena de serem aceitos como
verdadeiros os fatos na inicial, bem como sua Iimação da antecipação de tutela deferida para
determinar que os requeridos se abstenham de fabricar, comercializar, distribuir, manter em estoque,
expor à venda ou divulgar produtos que ostentem reprodução indevida ou façam referência aos
produtos e marcas dos autores. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de abril de 2017. (31/05 e 01/06)

Edital de Citação prazo de 20 dias. Processo Nº 1028216-60.2014.8.26. 0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz
Rossi, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Carlos Henrique Damas, RG 37.134.269-7, CPF/MF Nº
360.846.408-50, que nos autos da ação de Ordinária, requerida por, Instituição Educacional Professor
Pasquale Cascino lhe ajuizou ação Monitória da quantia de R$ 5.770,91, referente ao Cheque
devolvido e não pagos Nº 010011 a 010014. Estando o Réu em lugar ignorado, foi deferida sua citação
por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou embargue a ação. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 25 de maio de 2017.
(31/05 e 01/06)
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1057170-19.2014.8.26. 0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 6ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a).Luiz Raphael Nardy
Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Mayara Ferreira dos Santos, RG: 27.585.185-0 e
CPF: 343.136.348-27 que União Social Camiliana lhe ajuizou ação Monitória da quantia de
R$ 2.107,55 (em 01/12/2014), referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado
entre as partes e não foi cumprido. Estando a Ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou embargue a ação. , Ficando
advertida de que Será nomeado curador especial em caso de revelia e dado regular prosseguimento
ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de janeiro de 2017.
(31/05 e 01/06)

Com o crescimento do mercado de cervejas já consolidado, uma
mudança de comportamento vem revolucionando o setor: a troca
da garrafa pela chopeira.

de 27 anos, é um dos maiores especialistas do assunto. Tudo começou em 2010 por curiosidade. Hoje ele conta com um acervo
invejável de provas da bebida e a tecnologia dos aplicativos o
auxilia para saber qual rótulo já bebeu além das características
de cada um.
Além de buscar novos produtos e fazer a seleção das cervejas que o bar vai comprar o beer Hunter é responsável por
treinar o staff para ensinar os consumidores a conhecer e
explorar novos sentidos e sensações. “É preciso entender o
paladar do consumidor, provocá-lo a expor quais seus gostos prediletos para que assim consiga-se uma harmonização
ao paladar, principalmente daqueles que ainda não estão
acostumados com essa bebida diferenciada”, conta Pedro
com a experiência de quem faz parte da confraria de cerveja
especial mais antiga do país.

Oligopólio versus Diversidade
Se o mercado brasileiro de cervejas comuns é liderado por
um oligopólio de três grandes fabricantes (Ambev, Petrópolis e Heineken) e que são responsáveis pela produção de 14
bilhões de litros de cerveja ao ano, algo em torno de 97% do
mercado interno, as artesanais ou especiais já superaram 1%
dessa fatia. Porém, nos últimos anos as gigantes vem perdendo consumidores na ordem de 2% ao ano, já as cervejarias
especiais cresceram vertiginosamente e em 10 anos devem
crescer mais de 1000%.
A queda das gigantes se dá por vários fatores além da crise
política e econômica, afirmam especialistas do setor. Porém, o
fato do uso de cereais não maltados como arroz e milho transgênicos na composição das cervejas não vem descendo redondo
para uma parcela significativa dos consumidores que, por isso,
estão indo à busca por novos sabores.
Claro que há um longo caminho a ser seguido. Nos Estados
Unidos, por exemplo, 6% do mercado de cerveja é ocupado pelas
especiais. No Brasil, que é o terceiro maior mercado do mundo,
elas chegaram agora ao 1%.
Atento a esse movimento as grandes cervejarias estão comprando pequenas fábricas para aumentar seu portfólio. Vimos
isso com a Nova Schin adquirindo a Eisenbahn e a Baden
Baden e a Ambev comprando a cervejaria Wäls e Colorado.
Isso se replica nos mercados americano e europeu, afinal as
gigantes estão de olho nessa fatia de mercado e isso pode
gerar consequências para o pequeno produtor, como explica
Fleming. “As grandes industrias puxando marcas relevantes
e produtos bons não precisa necessariamente perder qualidade. Mas pode empurrar o preço do produto para margens
muito agressivas e fazer com que esse mercado se alastre
ainda mais rápido”, diz.
A estrada pavimentada pelos curitibanos mostra que o sucesso
das cervas especiais no Brasil só está começando e isso merece
um brinde: então, Saúde! (Marcos Freitas)
ALPHAVILLE URBANISMO S.A.

CNPJ nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03/04/2017
Data, Hora e Local: No dia 03/04/2017, às 10 horas, na sede social da Alphaville Urbanismo S.A., localizada na cidade de São
Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070 (“Companhia”). Convocação e Presença:
Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades
por Ações”), em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme evidenciado
no Livro de Presença de Acionistas da Companhia registrado na sede da Companhia. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo
Sr. Ricardo Leonel Scavazza, que convidou a Sra. Janaína Maluf Pichinin Pavan para secretariá-los. Ordem do Dia: Discutir e
deliberar sobre: (i) o aumento do capital da Companhia, com emissão de novas ações; (ii) ratiﬁcação da escolha da Empresa
Especializada para elaboração do laudo de avaliação dos bens que serão utilizados para a integralização das ações emitidas em
virtude do aumento de capital mencionado no item (i) acima; (iii) aprovação do laudo de avaliação mencionado no item (ii) acima;
(iv) alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia; e (v) autorização dos atos a serem praticados pela administração
em cumprimento às deliberações acima. Deliberações tomadas por unanimidade: Examinadas e debatidas as matérias
constantes da ordem do dia, as seguintes matérias foram deliberadas e aprovadas, por unanimidade de votos dos acionistas
presentes e sem quaisquer restrições: (i) Aprovar a emissão de 5.071.615 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal
representativas do capital social da Companhia, em tudo iguais às anteriores. O aumento de capital ora aprovado será integralizado
pelos atuais acionistas da Companhia, na proporção de suas respectivas participações no capital social da Companhia nesta data,
mediante transferência à Companhia, da propriedade dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários Subordinados da 27ª Série da
1ª Emissão da SCCI Securitização de Créditos Imobiliários S.A. (“CRIs Subordinados”) detidos pelos atuais acionistas da Companhia.
A integralização do aumento de capital ora aprovado ocorre nesta data, observados os termos descritos no Boletim de Subscrição
anexo a esta ata (Anexo I). Os CRIS Subordinados foram avaliados, nesta data, em R$26.232.399,00. O preço de emissão de cada
uma das ações será de R$5,17239538618 perfazendo um valor total de emissão de R$26.232.399,00, o qual será integralmente
destinado à conta de capital social da Companhia. O preço de emissão foi ﬁxado nos termos do artigo 170, § 1º, II da Lei nº
6.404/76. (ii) a ratiﬁcação da contratação da Master Consultoria e Contabilidade Ltda., com sede na Rua Lagoa Panema,
484, conjunto 61,Vila Guilherme, São Paulo/SP, CEP: 02051-050, inscrita no Conselho Regional de Contabilidade - CRC nº 2SP028859
e no CNPJ/MF nº 14.229.087/0001-88 (“Empresa Especializada”), que elaborou o laudo de avaliação dos bens que serão utilizados
para integralização das ações emitidas, nos termos do artigo 8º da Lei das Sociedades por Ações; (iii) a aprovação do laudo de
avaliação mencionado no item (ii) acima, que consta como Anexo II a esta ata; (iv) em decorrência da aprovação do aumento
de capital referido no item (i) desta ata, a alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia, que passará a viger com a
seguinte redação: “O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$459.480.280,06, dividido em
120.418.615 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” (v) autorização à administração da Companhia para praticar
todos os atos e a assinar todos os documentos necessários ao ﬁel cumprimento e à efetiva implementação das deliberações
aprovadas acima, observadas as disposições aplicáveis no estatuto social da Companhia e da presente ata, bem como a ratiﬁcação
dos demais atos já praticados pela administração em cumprimento às deliberações acima. Encerramento e Lavratura da
Ata: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se, na forma de sumário, a ata referente a esta Assembleia Geral Extraordinária,
nos termos do artigo 130, §1º da Lei das Sociedades por Ações, a qual foi lida, aprovada e assinada pela totalidade dos acionistas
da Companhia e pelos membros da mesa. São Paulo, 03/04/2017. Mesa: Ricardo Leonel Scavazza - Presidente, Janaína Maluf
Pichinin Pavan - Secretária. Acionistas: GaƂsa S.A. Sandro Gamba - Diretor Presidente, Katia Varalla Levy - Diretora Executiva;
Private Equity AE Investimentos e Participações S.A. Ricardo Leonel Scavazza - Diretor, Marcelo Fedak - Diretor. JUCESP
nº 220.934/17-4 em 15.05.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Alphaville Urbanismo S.A. - NIRE 35.300.141.270 - CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69
Extrato da Ata da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão
Data, hora, local: 27.04.2017, 16hs, na sede, Avenida das Nações Unidas 8501, 3º andar, São Paulo/SP. Convocação: dispensada.
Presença: Totalidade das Debêntures. Mesa: Presidente: Antonio Najm Junior, Secretário: Daniel Marques Prado. Deliberações
aprovadas: 1. Observada a Condição Resolutiva (conforme deﬁnida abaixo), a aprovação da não declaração do vencimento antecipado das Debêntures em razão da (i) não observância do Índice Financeiro referente às Informações Financeiras Consolidadas relativas a
31.12.2016 e 31.03.2017, conforme previsto na Cláusula 6.26.2, inciso XVI, alínea (ii) da Escritura de Emissão; e (ii) não manutenção do
Percentual Mínimo relativo ao período que se iniciou em 1.01.2017 e se encerrou em 31.03.2017, conforme previsto na Cláusula 3.1 do
Contrato de Cessão Fiduciária. 2. Caso as condições abaixo não sejam plena e cumulativamente implementadas em até 60 dias contados da data desta Assembleia Geral de Debenturistas, a deliberação prevista no item 1 acima extinguir-se-á para todos os efeitos, podendo o Debenturista declarar as obrigações decorrentes das Debêntures vencidas antecipadamente nos termos da Escritura de Emissão após o decurso de tal período (“Condição Resolutiva”): (i) amortização antecipada parcial das Debêntures, nos termos da Cláusula
6.18 da Escritura de Emissão, mediante o pagamento de R$100.000.000,00 e o prêmio correspondente; e (ii) conclusão do processo de
reestruturação do ﬂuxo de amortização das Debêntures, atualmente em discussão com os Debenturistas e pagamento do respectivo
fee de reestruturação aos Debenturistas. Para os ﬁns desta condição, conclusão do processo de reestruturação corresponde, inclusive,
a assinatura dos documentos correlatos e seu protocolo perante os cartórios de registro competentes. 3. Autorização para que o Agente Fiduciário realize todos os atos estritamente necessários, para a formalização, no que for aplicável, das deliberações desta assembleia. Os termos iniciados por letra maiúscula utilizados nesta Assembleia Geral de Debenturistas e que não estiverem aqui deﬁnidos
ou com indicação de deﬁnição em documento especíﬁco têm o signiﬁcado que lhes foi atribuído na Escritura de Emissão. As aprovações objeto desta Assembleia Geral de Debenturistas são pontuais e devem ser interpretadas restritivamente como mera liberalidade
dos Debenturistas e não são consideradas como novação, precedente ou renúncia de quaisquer outros direitos dos Debenturistas previstos na Escritura de Emissão e demais documentos da Emissão. Ficam ratiﬁcados todos os demais termos e condições da Escritura
de Emissão, bem como todos os demais documentos da Emissão até o integral cumprimento da totalidade das obrigações ali previstas. Ainda, a Companhia comparece para todos os ﬁns e efeitos de direito e faz constar nesta ata que concorda com todos os termos
aqui deliberados e conﬁrma a validade, vigência e eﬁcácia de todos os demais termos da Escritura de Emissão. Encerramento: nada
mais. Debenturistas: Banco Bradesco S.A. Agente Fiduciário: SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. Alphaville Urbanismo S.A. JUCESP 216.742/17-1 em 12.05.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

