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Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002110-78.2019.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª VC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Heloisa Lea Fernandes Marques, Brasileiro, RG 5735349, CPF 
115.770.858-76, e Charles Fernandes Marques, Brasileiro, RG 21.116.769-1, CPF 163.095.088-22, 
que por este Juízo, tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade 
Beneficente São Camilo. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 39.636,00, 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1044771-18. 2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 22ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Mario Chiuvite Júnior, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) aos Correu Geraldo Fernndes Dias CPF Nº 600.916.066-91, que Adidas Ag 
e Outros ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e 
Morais, pois a requerida esta 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 dos requeridos por edital, para que Contestem a presente ação no 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 14 de março de 2019.  

Edital de Citação  Prazo de 30 dias. Processo Nº 0002112-45. 2012.8.26.0543 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de São Paulo, Dr(a). Patrícia Cotrim Valério, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Antônio Carlos Carneiro, CPF 885.328.958-91, com endereço à 
Rua Hugo Andreoli, 33, Parque Bandeirantes, CEP 09341-330, Maua - SP, ausente, incerto, de 
paradeiro desconhecido, que na respectiva vara e cartório, tramita os autos da indenização por 
danos materiais que a Concessionária da Rodovia Presidente Dutra move contra sí, por conta dos 
danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que ocorreu dia 25/12/2009, por volta 
das 18h20min, o Requerido estava trafegando com o veículo Marca Volkswagen, Modelo 19.320. 
CLC TT, ano 2008, cor branca, Placa CBM - 7960, Renavam nº 124313035, de sua propriedade, 
quando, na altura do Km 223 + 300 sentido decrescente da rodovia, quando perdeu o controle do 
referido veículo quando descia a Serra das Araras, vindo em seguida atingir e danificar patrimônio 
público sob concessão da requerente. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim 
de Ocorrência nº 634.209. (Doc. 04). Os Requerentes também alocou pessoal capacitado e 
equipamentos indispensáveis para a realização da obra e resguardo da segurança daqueles que 
trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para 
realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 
3.585.19, conforme demonstrativo anexo (doc. 05).. Estando em termos, expede-se o presente edital 
para citação do réu, para, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, 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. Dado e passado nesta cidade de Santa Isabel, aos 19 de junho de 2019. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1011463-07. 2019.8.26.0405 O MM. Juiz de 
Direito da 7ªVC, do Foro de Osasco, Estado de SP, Dr. Wilson Lisboa Ribeiro, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a Cesio Pereira de Souza, CPF 284.958.668-46, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Brasília Invest Fomento Mercantil Ltda., alegando em 
síntese ser credor em razão da emissão do cheque nº 000129 do Banco Bradesco S/A, devolvido 
por ausência de fundos, cujo valor da dívida é de R$ 5.223,91, válida p/ maí/19. Encontrando-se o 
executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento do 
débito no valor do valor supra, a ser corrigido monetariamente, acrescido de multa, juros e 
honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%), além das custas judiciais e processuais, 
ficando advertida de que se houver o pagamento no prazo mencionado, haverá redução de metade 
da verba honorária, e que, decorrido tal prazo sem o pagamento, poderá ser procedida a Penhora de 
bens, tantos quantos necessários para a garantia da execução, os quais serão Avaliados; ficando 
ainda Intimado de que o prazo para oposição de Embargos (independentemente de penhora, 
depósito ou caução) é de 15 (quinze) dias úteis, contados do decurso de prazo deste edital, que é 
de trinta dias (art.914 do CPC), sendo certo que no prazo para embargos, poderá reconhecer o 
crédito do exequente e depositar 30% do valor e requerer o parcelamento do valor restante em até 
06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês (art.916do CPC). 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado 
nesta cidade de Osasco, aos 30 de julho de 2019.  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1000911-87. 2016.8.26.0275 Edital de Citação 
Prazo 30 dias. Proc. 1000911-87.2016.8.26.0275. O MM. Juiz de Direito da Vara Única, do Foro de 
Itaporanga, Estado de SP, Dr(a). Vinicius José Caetano Machado de Lima, Faz Saber a Eliana 
Nunes Brisola, CPF/MF Nº 372.682.888-599 que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por 
CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de 
R$ 29.199,56, Referente a fatura de nº 200328076 com vencimento em 31/08/2015, Fatura de Nº 
203893315, com vencimento em 30/09/2015, e Fatura de Nº 207479818, com vencimento em 
30/10/2015, vencidas e não pagas. Considerando que o requerente, encontra-se em lugar ignorado, 
fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para os termos e atos da ação proposta ficando 
Advertido de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. 
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.  

Edital de Citação Prazo de 01 (UM) Mês. Processo Nº 1003011-68.2015.8.26.0010 O MM. Juiz de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional X- Ipiranga, Estado de SP, Dr. Carlos Antonio da      Costa, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Ghassan Jaber, CPF 533. 755.992-34, RNE Nº V455578J, que 
Sociedade Beneficente São Camilo lhe foi ajuizou ação de Procedimento Comum Cível, para 
Cobrança da quantia de R$ 84.976,89, referente a despesas hospitalares. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação por Edital (NCPC, artigo 257, inciso III), 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de quinze dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial (NCPC, artigo 344). Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais 

 Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 1041014-79.2016.8. 26. 0100. O Dr. Rodrigo Cesar 
Fernandes Marinho, Juiz de Direito da 4ºVC do Foro da Capital S/P, Faz Saber a Geoform Comercio 
De Materiais De Construção Ltda - ME , CNPJ/MF Nº 11.234.443/0001-63, que Plano Mangueira 
Empreendimentos Imobiliários Ltda , alegando em síntese: foi deferida a sua INTIMAÇÃO por edital 
para que efetue o pagamento do valor de R$ 137.295,07 (cento e trinta e sete mil duzentos e 
noventa e cinco reais e sete centavos), que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo 
pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 
10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.. Nada  Mais. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 01 de agosto de 2019.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1017733-87.2016.8.26.0361 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ª VC, do Foro de Mogi das Cruzes, Estado de SP, Dr(a). Gustavo Alexandre da Câmara 
Leal Belluzzo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) MAV Industria e Comércio de Lubrificantes Ltda., 
CNPJ 11.647.680/0001-56 e José Julio da Silva Xavier, CPF 294.063.808-03, que lhe foi proposta 
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Sp1 Fomento Mercantil Ltda, alegando 
em síntese: crédito no valor de R$ 218.660,16 (duzentos e dezoito mil seiscentos e sessenta reais e 
dezesseis centavos) representado pelo "Aditamento ao Instrumento de Confissão de Dívida" firmado 
pelo executados. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 3 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da importância mencionada 
(devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios 
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do Débito. Registre-se, também, a possibilidade de 
oferecimento de embargos à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das 
peças processuais relevantes, no prazo de 15 dias, contados na forma do art. 231, do Código de 
Processo Civil. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0003685-84. 2013.8.26.0543 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a). Patrícia Cotrim Valério, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) corréu não citado, Erli Leite Alexandrino, Brasileiro, CPF 964.061.866-
72, que na respectiva vara e cartório foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por 
parte de Concessionaria da Rodovia Presidente Dutra SA, alegando em síntese: por conta dos 
danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que ocorreu dia 12/01/2012, por volta 
das 12h30min, o referido corréu estava trafegando com o veículo Marca Mercedez Bens/LS 1935, 
Modelo Caminhão/ Trator, ano 1991, cor branca, Placa MRD - 3190, Renavam nº 278141552, de 
propriedade do mesmo, quando, na altura do Km 223 + 900, sentido norte, perdeu o controle do 
veículo, saindo da pista, colidindo-se com a mureta, vindo em seguida atingir e danificar patrimônio 
público sob concessão da requerente. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim 
de Ocorrência nº 1047428. (Doc. 04). Os Requerentes também alocaram pessoal capacitado e 
equipamentos indispensáveis para a realização da obra e resguardo da segurança daqueles que 
trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para 
realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 
3.395,23, conforme demonstrativo anexo (doc. 05). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 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. 

Rio Jordão Papéis S/A
CNPJ/MF - 77.961.431/0001-49

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Pelo presente Edital, ficam convidados os senhores acionistas, para se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária, que se realizará no dia 27 de agosto de 2019, às 09:00 horas, na sede social,
Rua Vergueiro, nº 2087 - conjunto 408 - bairro Vila Mariana, CEP 04.101-000, São Paulo (SP),
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Aprovação do Relatório da Administração e
Demonstrações Contábeis-Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018;
b) Rerratificação das deliberações constantes no item “a” da Ata da 19ª AGO, realizada em 08/11/2018,
relativa à aprovação do Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis-Financeiras do
exercício social encerrado em 31/12/2016; c) Consolidação do Estatuto Social; d) Outros assuntos
de interesse social. São Paulo, 12 de agosto de 2019. Flavio José Martins.                (13, 14 e 15)

1ª VC – Regional São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0017405-83.2013.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) SANDRA KARINE SAMPAIO SILVA, Brasileiro, RG 412961891, CPF 342.345.588-85, 
com endereço à Praca Gaje, 365, Engenheiro Goulart, CEP 03725-040, São Paulo - SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em 
síntese: Ação Monitória referente contrato de serviços educacionais firmado entre as partes , cujo valor 
atualizado é de R$ 2.753,20, que atualizados remontam a R$ 5.671,91 . Encontrando-se a ré em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o 
valor supra devidamente corrigido, e não havendo pagamento nem a interposição de embargos, no prazo 
legal, constituir-se-á de pleno direito em título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º NCPC., 
acrescido de custas e verba honoraria fixada em 05% do débito indicado. Sendo efetuado o pagamento o 
tornará isento das custas processuais .Não havendo manifestação , a ré será considerada revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1124514-14.2014.8.26.0100. - O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo Esteves, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) Espólio Miguel Moino, João Miguel Moino, Irene Franze, Maria Franzi Moino, 
Francisco Marques da Silva e Izabel Andrade da Silva, Adão Ferreira de Amorim, Nelson José da Silva, 
Valdirene Silva Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que CARLOS ALBERTO CARDOSO e Sonia Cristina da Silva Cardoso 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua 
Joaquim de Figueiredo, 13/A, Vl. Jaraguá, São Paulo - SP, CEP. 05162-150, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem 
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. 

3ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0003762-45.2019.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de 
França, Estado de São Paulo, Dr(a). Roberto Luiz Corcioli Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
RAFAEL SADOCCO, CPF. 356.202.198-44, que nos autos da ação monitória, ora em fase de 
Cumprimento de Sentença ajuizada por AMC Serviços Educacionais LTDA, foi determinada, nos 
termos do art. 513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, pague a 
quantia de R$ 83.994,91 (valor em 31/03/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% 
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC). Fica ainda 
ADVERTIDO, que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 11 de julho de 2019. 

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 01/10/2019  - 11:00h  -  2º LEILÃO: 03/10/2019  - 11:00h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial 
e Online IMÓVEL: APARTAMENTO nº 12, do Bloco 07, do 
Conjunto Auri Verde, situado na Avenida Carioca, nº 540, esquina com a Rua Auri Verde, 18º Subdistrito -  Ipi-
ranga, com área útil de 51,65m², a área comum de 5,25m², totalizando a área construída de 56,90m², cabendo ao 
mesmo uma quota parte ideal no terreno de 0,008324

Observação.:
 DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 01/10/2019, às 11:00 horas, e 

2º Leilão dia 03/10/2019, às 11:00 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São 
Paulo/SP. DEVEDORA FIDUCIANTE: JOSÉ RONALDO DE JESUS

CINTIA CRISTINA PASCOAL DE JESUS

CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: 

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 277.072,48 (Duzentos e setenta e sete mil, 
setenta e dois reais e quarenta e oito centavos) 2º leilão: R$ 159.335,28 (Cento e cinquenta e nove mil, trezentos 
e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos)

COMISSÃO 
DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 
. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence 

no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. 

A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não 
transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação.

NENUFARES PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ 00.399.015/0001-74 - NIRE 353.0037922-5. Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada 
em 22/04/2019 - Data, Hora e Local: 22.04.19, às 11h., na sede social, na avenida Paulista, 352, 10º andar, sala 104-B, nesta Capital. 
Convocação: edital encaminhado nos endereços das residências dos acionistas, com antecedência legal. Presença: a unanimidade dos 
acionistas, representando portanto 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto. Composição da Mesa: Presidente: Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembleia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na 
forma sumária do artigo 130, § 1º da Lei 6.404/76. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impe-
didos, deliberaram: 1. aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.18, publicados no DOESP e 
no jornal Empresas & Negócios, ambos edição de 10/04/2018, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontra-
vam à disposição através de correspondências encaminhadas aos mesmos nos endereços das suas residências, com a antecedência legal; 
2. fixar em 0,00 o valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês; Encerra-
mento: nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São 
Paulo, 22/04/2019. (aa.) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, Secretário.- Cia. Mascote de 
Empreendimentos, p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; e, União Industrial e Mercantil Brasileira S.A., p. 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 22/04/2019. Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi - Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP  287.613/19-7 em 30/05/2019.

Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A.
C.N.P.J. nº 08.279.191/0001-84 - N.I.R.E.: 35.300.334.311

Carta de Renúncia
Eu, Adriano Carlos Vieira Romano, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 20.108.120 SSP/SP,
inscrito no C.P.F. sob o nº 132.505.848-35, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial nesse
mesmo município, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio
São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, por meio da presente, renuncio, nesta data, de forma unilateral, irrevogável e irretratável, ao cargo
de membro suplente do Conselho de Administração da Cardif do Brasil Seguros e Garantias S/A, sociedade anônima de capital fechado,
seguradora,  sediada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 8º andar,
conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 08.279.191/0001-84
(a “Companhia”), sendo que tal renúncia gera e opera efeitos imediatos. São Paulo, 31 de julho de 2019. Adriano Carlos Vieira Romano. Recebida 
pela Companhia em 31 de julho de 2019. Nome: Emmanuel Petege - Cargo: Diretor Financeiro e Atuarial; Nome: Karina Sabino - Cargo: Chief 
Compliance Officer. JUCESP nº 429.059/19-0 em 09/08/2019. Gisela Simiema Ceschin -  Secretária  Geral.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0005020-80. 2009.8.26.0543 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Vilibor Breda, na forma da 
Lei, etc. Faz saber a João Ricardo Nogueira, CPF 162.512.948-33, com endereço à Rua Elita, 21, 
casa 2, Vila Jacui, CEP 08060-130, SP , réu, ausente, incerto, de paradeiro desconhe cido, que na 
respectiva vara e cartório, tramita os autos da indenização por danos materiais que a 
Concessionária da Rodovia Presidente Dutra move contra sí, por conta dos danos que lhe foram 
causados em decorrência do acidente que ocorreu dia 20/08/2007, por volta das 10h45min, o 
Requerido estava trafegando com o veículo Volvo/N10, ano 1987, Placa CSN-1560, de propriedade 
de propriedade do Primeiro Requerido, quando, na altura do Km 22 sentido decrescente da rodovia, 
BR 116, colidiu contra defensa metálica da rodovia, vindo em seguida atingir e danificar patrimônio 
público sob concessão da requerente. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim 
de Ocorrência nº 268.344. (Doc. 04). Os Requerentes também alocou pessoal capacitado e 
equipamentos indispensáveis para a realização da obra e resguardo da segurança daqueles que 
trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para 
realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 
2.735,38 (Dois Mil Setecentos e trinta e cinco Reais e trinta e oito centavos), conforme 
demonstrativo anexo (doc. 05).. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação do 
réu, para, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
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. Dado e passado nesta cidade de Santa Isabel, aos 17 de Maio de 2019.  

1ª VC – Regional Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROC. Nº 0016857- 
51.2010.8.26.0009. A MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado 
de São Paulo, Dr. Fabiana Pereira Ragazzi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a BRUNO NIGRO 
MORENO, Brasileiro, CPF 328.968.828-07, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de 
AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: ser credora do réu do valor de R$ 11.782,19 
(Nov/2010), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes 
vencido e não pago de 2006. Estando o réu em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por 
EDITAL para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo do Edital, pague o débito, ou embargue a ação, 
ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandado inicial 
em título executivo. 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 06 de maio de 2019.  

10ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROC. 0043264-97.2019.8.26.0100.O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea 
de Abreu e Braga, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JULIANE FAUSTINO COSTA, CPF. 352.082.698-
48, que nos autos da ação Monitória, ora em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada por AMC - 
Serviços Educacionais LTDA, foi determinada, nos termos do art. 513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO 
por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, pague a quantia de R$ 28.885,73 (valor em 30/06/2019), 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 
10% (art. 523 e parágrafos, do CPC). Fica ainda ADVERTIDA, que nos termos do art. 525 do CPC, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para 
que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

2ª VC – Regional Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001876-
13.2018.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Eduardo Tobias de Aguiar Moeller, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GABRIEL 
FERREIRA DA SILVA, Brasileiro, RG 36.140.815-8, CPF 397.156.958-76, que lhe foi proposta uma ação 
de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando, em síntese, que é credor do 
Requerido pela importância de R$ 4.774,90 oriundos de Prestação de Serviços Educacionais, relativo a 
mensalidades não pagas no ano de 2013. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia 
especificada na inicial no valor de R$ 10.078,89, devidamente atualizada e efetue o pagamento de 
honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado 
monitório. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso 
não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título 
executivo judicial, independentemente de qualquer Formalidade. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de julho de 2019. 

Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A.
C.N.P.J. nº 08.279.191/0001-84 - N.I.R.E.: 35.300.334.311

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data e Hora: 30/04/2019, às 10:30 horas, na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Composição da Mesa: Sr. Francisco Javier 
Valenzuela Cornejo, Presidente; e Sr. Marcelo Santilli, Secretário. Resumo das Deliberações: O Conselho de Administração, por unanimidade 
de votos e sem qualquer objeção, (a) aprovou a destituição do Sr. Ricardo da Cruz Barreto, R.G. nº 11.406.338-2 SSP/SP, C.P.F. nº 134.827.478-65,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com escritório comercial nesse mesmo município, do cargo de Diretor sem designação
específica da Companhia; (b) consignou que, em decorrência da deliberação acima, a Diretoria Executiva da Companhia fica assim composta: 
(b.1) Diretor Presidente: Alessandro Deodato, com mandato até 31/03/2021; (b.2) Diretor Técnico: Emmanuel Pelege, com mandato até 31/03/2021; 
(b.3) Diretor sem designação específica: Roberto Martin de Souza Rubim, com mandato até 31/03/2021; e (b.4) Diretora sem designação
específica: Karina Sabino, com mandato até 31/03/2021; (c) indicou o Sr. Alessandro Deodato, Diretor Presidente, como (c.1) responsável pelos 
controles internos, nos termos da Circular SUSEP nº 249, de 20/02/2004; e (c.2) responsável pelos controles internos específicos para prevenção
contra fraudes, nos termos da Circular SUSEP nº 344, de 21/07/2007; (d) indicou o Sr. Emmanuel Pelege, Diretor Técnico, como (d.1) responsável
pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade e auditoria independente previstos na 
regulamentação em vigor, conforme o disposto na Resolução CNSP nº 321, de 15/07/2015; (d.2) responsável técnico, nos termos da Resolução
CNSP nº 321, de 15/07/2015 e do artigo 1º, inciso II, da Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003; (d.3) responsável administrativo-financeiro,
conforme previsto no artigo 1º, inciso lll, da Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003; (d.4) responsável pela contratação e supervisão de
representantes de seguro e dos serviços por esses prestados, nos termos do artigo 16, da Resolução CNSP nº 297, de 25/10/2013; e 
(d.5) responsável pela contratação de correspondentes de microsseguro e pelos serviços por eles prestados, nos termos do artigo 11 da circular
SUSEP nº 442 de 27/06/2012; (e) indicou o Sr. Roberto Martin de Souza Rubim, Diretor sem designação específica, como (e.1) responsável
pelo registro de todas as apólices e endossos emitidos e cosseguros aceitos, nos termos do artigo 2º da Resolução CNSP nº 143 de 2005;
(e.2) responsável pelas relações com a SUSEP, nos termos do artigo 1º, inciso l, da Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003; (f) indicou a 
Sra. Karina Sabino, Diretora sem designação específica, como responsável pelo cumprimento do  disposto na Lei nº 9.613, de 3/03/1998 (alterada 
pela Lei nº 12.683, de 9/07/2012), na Circular SUSEP nº 445, de 2/07/2012 e nas demais regulamentações complementares aplicáveis. Nada
mais havendo a tratar. Francisco Javir Valenzuela Cornejo - Presidente (representado pelo procurador Emmanuel Pelege); Marcelo Luís Santilli 
- Secretário. JUCESP nº 425.798/19-7 em 08/08/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

1. Data, Hora e Local: Aos 29.07.2019, às 10h00, na sede social da Alphaville Urbanismo S.A. 
(“Companhia”), na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, 
Pinheiros, CEP 05425-070. 2. Mesa: Os trabalhos foram presididos por Eduardo Henrique 
Paoliello Junior e secretariados por Andrea Pegoraro Haupenthal Soda. 3. Convocação: 
Convocação publicada no DOESP e no jornal “Empresas & Negócios”, nas edições de 13, 16 e 
17.07.2019, nos termos do artigo 124 da Lei 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”). 4. 
Presença: Presentes as acionistas (i) Private Equity AE Investimentos e Participações S.A. 
(“PEAE”), representada por Eduardo Henrique Paoliello Junior; (ii) Brazilian Private Equity IV 
Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, representado por PEAE; (iii) Pátria 
Brazilian Private Equity IV Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, representado 
por PEAE; (iv) Pátria Real Estate III Multiestratégia Fundo de Investimento em Participações, 
representado por PEAE, e (v) Gafi sa S.A., representada por Fernanda Alves Retes Nogueira. 5. 
Ordem do Dia: (i) registrar o cancelamento da 5ª emissão de debêntures da Companhia, nos 
termos do Instrumento Particular de Escritura da 5ª Emissão de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Colocação Privada da 
Companhia (“Escritura”), aprovado em AGE da Companhia realizada em 20.05.2019, tendo em 
vista o não cumprimento das condições suspensivas previstas na Escritura; (ii) aprovar a 7ª 
emissão de debêntures simples da Companhia, não conversíveis em ações, com garantia real, em 
série única, para colocação privada, no valor total de até R$45.000.000,00, com a emissão de até 
45.000 debêntures, com valor nominal de R$1.000,00 cada, para colocação privada, com 
vencimento em até 80 meses e demais termos e condições descritos abaixo e conforme 
documentação disponível na sede da Companhia (“Debêntures”): (a) Séries: única; (b) Garantia: 
cessão fi duciária de recebíveis de titularidade da Companhia e de sociedades por ela controladas 
decorrentes de contratos de compra e venda de imóveis; (c) Correção Monetária e Remuneração: 
as Debêntures farão jus a uma remuneração que contemplará juros remuneratórios, a contar da 
primeira data de integralização, correspondentes a (i) da primeira data de integralização até o 30º 
mês contado da data de emissão: 100,00% da variação acumulada das taxas médias diárias dos 
DI – Depósitos Interfi nanceiros de 1 dia, over extra-grupo, expressa na forma de percentual ao 
ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 
no informativo diário disponível em sua página de Internet (www.b3.com.br), acrescida de uma 
sobretaxa equivalente a 5,85% ao ano, base 252 Dias Úteis, (ii) a partir do 31º mês contado da 
data de emissão até a Data de Vencimento: o saldo devedor do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures será atualizado pela variação acumulada do IGP-M acrescido de uma taxa de 14,85% 
ao ano, base 360 dias corridos (“Remuneração”). A Remuneração será calculada de forma 
exponencial e cumulativa pro rata temporis, incidente sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado 
das Debêntures desde a primeira data de integralização até a data do seu efetivo pagamento; (d) 
Vencimento, amortização e resgate: as Debêntures estarão sujeitas a (i) hipóteses de vencimento 
antecipado, (ii) resgate antecipado facultativo, e (iii) amortização extraordinária, a serem descritas 
na escritura de emissão de debêntures; (e) Época e condições de pagamento da Remuneração: a 
Remuneração será paga mensal e sucessivamente; e (f) Destinação dos Recursos: os recursos 
captados em razão da emissão das Debêntures serão utilizados pela Companhia para 
refi nanciamento do endividamento da Companhia perante seus demais credores fi nanceiros, e 
incluem todos os custos envolvidos na estruturação da emissão das Debêntures. (iii) a autorização 
da administração e demais representantes legais da Companhia para celebrar os documentos e 
praticar todos os atos necessários ou convenientes à implementação das matérias que forem 
aprovadas. 6. Deliberações Tomadas. Após discutidas as matérias da ordem do dia, os 
acionistas presentes autorizaram a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do artigo 
130, §1º da Lei das Sociedades por Ações, e, em consonância com as deliberações tomadas na 
Reunião Prévia dos acionistas realizada em 24.07.2019, deliberaram o quanto segue: 6.1. 
Consignar a tomada de conhecimento do não cumprimento das condições suspensivas previstas 
na Escritura e, consequentemente, do cancelamento da 5ª emissão de debêntures da Companhia, 
conforme indicado no item 5(i), acima, não tendo nada a ser deliberado com relação a esse tema. 
6.2. Aprovar, por maioria de votos, com o voto contrário da acionista Gafi sa S.A., na forma do 
artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações, a 7ª emissão de debêntures simples da Companhia, 
não conversíveis em ações, com garantia real, em série única, para colocação privada, no valor 
total de até R$44.000.000,00, com a emissão de até 44.000 debêntures, com valor nominal de 
R$1.000,00 cada, para colocação privada, com vencimento em até 80 meses, de acordo com as 
seguintes características principais, conforme detalhadas e reguladas nos termos da escritura de 
emissão das Debêntures que segue como Anexo I (“Escritura da 7ª Emissão”): (i) Série: a emissão 
será realizada em uma única série. (ii) Valor Total da Emissão: o montante total da emissão será 
de até R$44.000.000,00, na data de emissão (conforme defi nida abaixo). (iii) Valor Nominal 
Unitário: o valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00, na data da primeira 
integralização (“Valor Nominal Unitário”). (iv) Quantidade de Debêntures: serão emitidas até 
44.000 Debêntures. (v) Destinação de Recursos: os recursos líquidos captados por meio da 
emissão serão integralmente destinados para refi nanciamento de dívidas da Companhia junto ao 
Banco Bradesco S.A., Banco ABC Brasil S.A. e Banco Safra S.A., conforme detalhado na Escritura 
da 7ª Emissão, bem como o custeio de eventuais custos de estruturação da emissão. (vi) Número 
da Emissão: a emissão representa a 7ª emissão de Debêntures da Companhia. (vii) Negociação 
das Debêntures: as Debêntures não poderão ser negociadas ou oneradas pelo seu titular, exceto 
conforme previsto na Escritura da 7ª Emissão. (viii) Procedimentos de Colocação: as Debêntures 
serão objeto de colocação privada, sem a intermediação de quaisquer instituições, sejam elas 
integrantes do sistema de valores mobiliários ou não. (ix) Forma e Conversibilidade: as Debêntures 
serão simples, não conversíveis em ações de emissão da Companhia, escriturais e nominativas, 
sem emissão de cártulas ou certifi cados. (x) Espécie: as Debêntures serão da espécie com 
garantia real, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações. (xi) Garantias: o 
pagamento das obrigações previstas nos Documentos da Operação (conforme defi nido na 
Escritura da 7ª Emissão) será garantido pela cessão fi duciária de recebíveis de titularidade da 
Companhia e de sociedades por ela controladas decorrentes de contratos de compra e venda de 
imóveis. (xii) Prazo e Forma de Subscrição e Integralização: as Debêntures serão subscritas e 
integralizadas pelo seu Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração (conforme defi nido 
abaixo), em moeda corrente nacional, contada desde a primeira Data de Integralização (inclusive) 
até cada Data de Integralização (exclusive), por meio de Transferência Eletrônica Disponível – TED 
ou outra forma de transferência eletrônica de recursos fi nanceiros, fora do ambiente da B3. A 
integralização das Debêntures será feita mediante o cumprimento da totalidade das condições 
precedentes previstas na Escritura da 7ª Emissão (sendo qualquer data em que forem 
integralizadas parcial ou totalmente as Debêntures, uma “Data de Integralização”). (xiii) Data de 
Vencimento: as Debêntures terão vencimento em até 80 meses (“Data de Vencimento”), 
ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado das Debêntures, conforme item (xviii) abaixo, 
e Resgate Antecipado Facultativo (conforme defi nido abaixo), nos termos da Escritura da 7ª 
Emissão. (xiv) Correção Monetária e Remuneração: as Debêntures farão jus a uma remuneração 
que contemplará juros remuneratórios, a contar da primeira Data de Integralização, 

correspondentes a (i) da primeira Data de Integralização até o 30º mês contado da data de 
emissão: 100,00% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos 
Interfi nanceiros de 1 dia, over extra-grupo, expressa na forma de percentual ao ano, base 252 Dias 
Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão no informativo 
diário disponível em sua página de Internet (www.b3.com.br), acrescida de uma sobretaxa 
equivalente a 5,85% ao ano, base 252 Dias Úteis, (ii) a partir do 31º mês contado da data de 
emissão até a Data de Vencimento: o saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures 
será atualizado pela variação acumulada do IGP-M acrescido de uma taxa de 14,85% ao ano, 
base 360 dias corridos. A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro 
rata temporis, incidente sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures desde a 
primeira Data de Integralização até a data do seu efetivo pagamento. Os valores devidos a título 
de Remuneração serão pagos mensal e sucessivamente, de acordo com as datas indicadas na 
Escritura da 7ª Emissão (cada uma delas uma “Data de Pagamento da Remuneração”). (xv) 
Amortização Programada. Ressalvadas as hipóteses indicadas nos itens (xvii) e (xviii), abaixo, o 
saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado conforme cronograma 
estabelecido na Escritura da 7ª Emissão. (xvi) Resgate Antecipado Facultativo, Amortização 
Extraordinária e Aquisição Facultativa: Resgate Antecipado Facultativo. A Companhia poderá 
realizar o resgate antecipado facultativo total das Debêntures a qualquer tempo a partir da data 
de emissão (“Resgate Antecipado Facultativo”). O Resgate Antecipado Facultativo deveraì ser 
formalizado por comunicação escrita enviada aos debenturistas, com cópia para o agente 
fi duciário, devidamente assinada pelos representantes legais da Companhia, com, pelo menos, 90 
dias corridos de antecedência da data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo, informando (a) 
a sua intenção de realizar o Resgate Antecipado Facultativo, (b) o valor do Resgate Antecipado 
Facultativo, que deveraì ser equivalente ao saldo devedor do Valor Nominal das Debêntures 
acrescido da Remuneração pro rata temporis sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, desde a primeira Data de Integralização das 
Debêntures ou da última Data de Pagamento da Remuneração, conforme o caso, ateì a Data de 
Pagamento do Resgate Antecipado Facultativo, acrescido de prêmio de resgate antecipado, 
calculado nos termos previstos na Escritura da 7ª Emissão, e quaisquer outros valores 
eventualmente devidos pela Companhia aos debenturistas nos termos da Escritura da 7ª Emissão, 
e (c) a data em que se efetivará o Resgate Antecipado Facultativo (“Notifi cação de Resgate 
Antecipado Facultativo”). Amortização Extraordinária. A Companhia deverá realizar a amortização 
extraordinária das Debêntures em circulação na ocorrência de determinados eventos previstos na 
Escritura da 7ª Emissão. Aquisição Facultativa. A Companhia não poderá adquirir as Debêntures 
nos termos do § 3º do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações. (xvii) Vencimento Antecipado: 
Vencimento Antecipado Automático. As Debêntures e todas as obrigações constantes da 
Escritura da 7ª Emissão serão consideradas antecipadamente vencidas, tornando-se 
imediatamente exigíveis de forma automática, ou seja, sem a necessidade de aprovação em 
Assembleia Geral de Debenturistas, na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir, e desde 
que tenha decorrido eventual prazo de cura e correção, sendo cada uma delas um “Evento de 
Vencimento Antecipado Automático”: (a) requerimento de recuperação judicial ou submissão a 
qualquer credor ou classe de credores de pedido de negociação de plano de recuperação 
extrajudicial pela Companhia, pelas Fiduciantes (conforme defi nido na Escritura da 7ª Emissão) ou 
por controladas relevantes da Companhia; (b) requerimento de falência contra a Companhia, as 
Fiduciantes ou controladas relevantes da Companhia, não elidido no prazo legal, decretação de 
falência da Companhia, das Fiduciantes ou de controladas relevantes da Companhia, sua 
extinção, liquidação, dissolução, insolvência ou pedido de autofalência; (c) cessão, promessa de 
cessão ou qualquer forma de transferência ou promessa de transferência a terceiros, no todo ou 
em parte, pela Companhia, de qualquer de suas obrigações assumidas na Escritura da 7ª Emissão, 
exceto se previamente autorizado pelos debenturistas; (d) comprovada invalidade, inefi cácia, 
nulidade ou inexequibilidade da Escritura da 7ª Emissão ou de quaisquer das obrigações da 
Companhia oriundas da Escritura da 7ª Emissão; (e) se for comprovada a falsidade ou incompletude 
de qualquer declaração ou informação da Companhia contida na Escritura da 7ª Emissão, que gere 
comprovado dano ou prejuízo para os debenturistas e/ou seus cessionários, conforme o caso, a 
qualquer título. Vencimento Antecipado Não Automático. Sem prejuízo das hipóteses de 
Vencimento Antecipado Automático, as Debêntures e todas as obrigações constantes da Escritura 
da 7ª Emissão serão consideradas antecipadamente vencidas, tornando-se imediatamente 
exigíveis, sempre de forma não automática, ou seja, com a necessidade de aprovação em 
Assembleia Geral de Debenturistas, na ocorrência de determinados eventos estabelecidos na 
Escritura da 7ª Emissão. (xviii) Multa e Juros Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração, 
ocorrendo impontualidade no pagamento pela Companhia de qualquer quantia devida aos 
debenturistas, os débitos em atraso vencidos e não pagos pela Companhia, fi carão sujeitos a (a) 
multa moratória, não compensatória, de 2% sobre o valor total devido e (b) juros de mora 
calculados desde a data de inadimplemento (exclusive) até a data do efetivo pagamento 
(inclusive) à taxa de 1% ao mês ou fração, sobre o montante assim devido, independentemente 
de aviso, notifi cação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além das despesas incorridas para 
cobrança. (xix) Local de Pagamento. Os pagamentos devidos pela Companhia em decorrência da 
emissão serão efetuados de acordo com os procedimentos adotados pela B3 e pelo agente de 
liquidação. (xx) Publicidade. Todos os atos, anúncios, avisos e decisões decorrentes da emissão 
que, de qualquer forma, vierem a envolver interesses dos debenturistas, deverão ser publicados 
conforme venha a ser exigido nos termos da legislação aplicável, à época do acontecimento de 
tais eventos. 6.3. Aprovar, por maioria de votos, com o voto contrário da acionista Gafi sa S.A., os 
atos a serem praticados pela administração da Companhia para implementação das deliberações 
acima, incluindo, sem limitação, a assinatura da Escritura da 7ª Emissão, o Instrumento Particular 
de Cessão Fiduciária de Recebíveis em Garantia e Outras Avenças, conforme indicado na Escritura 
da 7ª Emissão, e o arquivamento desta ata de AGE na JUCESP, com a posterior publicação em 
jornais de grande circulação, na forma da lei. 7. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais 
a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de 
manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida e aprovada 
e assinada por todos os presentes. Mesa: Eduardo Henrique Paoliello Junior - Presidente; Andrea 
Pegoraro Haupenthal Soda - Secretária. Acionistas Presentes: (i) Private Equity AE 
Investimentos e Participações S.A. (“PEAE”), representada por Eduardo Henrique Paoliello Junior; 
(ii) Brazilian Private Equity IV Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, 
representado por PEAE; (iii) Pátria Brazilian Private Equity IV Fundo de Investimentos em 
Participações Multiestratégia, representado por PEAE; (iv) Pátria Real Estate III Multiestratégia 
Fundo de Investimento em Participações, representado por PEAE, e (v) Gafi sa S.A., representada 
por Fernanda Alves Retes Nogueira. A presente ata é cópia fi el do original, lavrada e assinada por 
todos os presentes em livro próprio. São Paulo, 29.07.2019. Mesa: Eduardo Henrique Paoliello 
Junior - Presidente, Andrea Pegoraro Haupenthal Soda - Secretária. JUCESP nº 429.021/19-7 em 
12.08.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29 de Julho de 2019 Apesar de derrota, 

Macri acredita 
que pode reverter 

situação
Após as eleições primárias do 

domingo (11) apontarem uma vi-
tória em primeiro turno de Alberto 
Fernández e Cristina Kirchner, o 
presidente Mauricio Macri mante-
ve o tom de campanha, disse que 
ainda é possível reverter a situação 
e levar as eleições a um segundo 
turno. O mercado reagiu ao resul-
tado das primárias argentinas. O 
dólar disparou, chegando a custar 
60 pesos argentinos.  

As eleições gerais ocorrerão 
no dia 27 de outubro. Nas pri-
márias, que servem como uma 
pesquisa nacional, a chapa de 
Alberto Fernández e Cristina 
Kirchner obteve 47% dos vo-
tos, contra 32% de Macri. Para 
vencer em primeiro turno, 
Fernández precisa conseguir 
45% dos votos ou 40% e dez 
pontos de vantagem em relação 
ao segundo colocado. O atual 
presidente, em uma coletiva 
de imprensa na Casa Rosada, 
disse que acredita que vai levar 
as eleições a um segundo turno. 
“Vamos reverter a eleição. A 
mudança vai continuar”, disse.

Quanto ao resultado negativo 
dos mercados e a subida do 
dólar, o presidente demonstrou 
preocupação. “Isso é apenas uma 
mostra do que pode acontecer. O 
mundo vê isso [a vitória da opo-
sição] como o fi m da Argentina”. 
Independentemente do vencedor 
nas eleições gerais do dia 27 de 
outubro, o próximo presidente 
herdará um país com uma econo-
mia em recessão, com alta taxa de 
infl ação (fechou 2018 em 47% e 
o primeiro semestre de 2019 em 
22%) e com 32% dos argentinos 
na pobreza (ABr). 
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Ata da Reunião do Conselho de Administração de 29.07.2019

Data, hora, local: 29.07.2019, 9hs, na sede social, São Paulo/SP, Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Pinheiros, CEP 
05425-070. Convocação: Realizada nos termos do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia. Presença: Compareceram os 
Srs. Ricardo Leonel Scavazza, Odair Garcia Senra, Sandro Rogério da Silva Gamba, Fernanda Alves Retes Nogueira e Roberto 
Luz Portella (por Fernanda Alves Retes Nogueira). Mesa: Nos termos do §4º, Artigo 10 do Estatuto Social, os membros do Con-
selho de Administração presentes indicaram o Sr. Eduardo Henrique Paoliello Junior para presidir os trabalhos da presente Re-
união, o qual convidou a Sra. Andrea Pegoraro Haupenthal Soda para secretariá-los. Ordem do Dia: (i) registrar o cancela-
mento da 5ª emissão de debêntures da Companhia, nos termos do Instrumento Particular de Escritura da 5ª Emissão de De-
bêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Colocação Privada da Compa-
nhia (“Escritura”), aprovado em RCA de 8.05.2019 e AGE da Companhia de 20.05.2019, tendo em vista o não cumprimento das 
condições suspensivas previstas na Escritura; (ii) aprovar, ad referendum da AGE da Companhia, a 7ª emissão de debêntures 
simples da Companhia, não conversíveis em ações, com garantia real, em série única, para colocação privada, no valor total 
de até R$45.000.000,00, com a emissão de até 45.000, com valor nominal de R$1.000,00 cada, para colocação privada, com 
vencimento em até 80 meses e demais termos e condições descritos abaixo e conforme documentação disponível na sede da 
Companhia (“Debêntures”): (a) Séries: única; (b) Garantia: cessão fi duciária de recebíveis de titularidade da Companhia e de 
sociedades por ela controladas decorrentes de contratos de compra e venda de imóveis; (c) Correção Monetária e Remune-
ração: as Debêntures farão jus a uma remuneração que contemplará juros remuneratórios, a contar da primeira data de inte-
gralização, correspondentes a (i) da primeira data de integralização até o 30º mês contado da Data de Emissão: 100,00% da 
variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfi nanceiros de 1 dia, over extra-grupo, expressa na for-
ma de percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão no in-
formativo diário disponível em sua página de Internet (www.b3.com.br), acrescida de uma sobretaxa equivalente a 5,85% ao 
ano, base 252 Dias Úteis, (ii) a partir do 31º mês contado da Data de Emissão até a Data de Vencimento: o saldo devedor do 
Valor Nominal Unitário das Debêntures será atualizado pela variação acumulada do IGP-M acrescido de uma taxa de 14,85% 
ao ano, base 360 dias corridos (“Remuneração”). A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata 
temporis, incidente sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures desde a primeira data de integralização até a 
data do seu efetivo pagamento. (d) Vencimento, amortização e resgate: as Debêntures estarão sujeitas a (i) hipóteses de ven-
cimento antecipado, (ii) resgate antecipado facultativo, e (iii) amortização extraordinária, a serem descritas na escritura de 
emissão de debêntures; (e) Época e condições de pagamento da Remuneração: a Remuneração será paga mensal e sucessi-
vamente; e (f) Destinação dos Recursos: os recursos captados em razão da emissão das Debêntures incluem todos os custos 
envolvidos na estruturação da emissão das Debêntures, no valor total de R$ 2.379.132,00, e serão utilizados pela Companhia 
para refi nanciamento dos seguintes endividamentos da Companhia perante seus credores fi nanceiros: Endividamento - Cre-
dor - Valor da parcela da Dívida a ser refi nanciada: Nota Comercial emitida do âmbito da quarta emissão, em 34 séries 
de 1 nota promissória comercial cada, totalizando 34 notas comerciais. - Banco ABC Brasil S.A. (CNPJ/MF 28.195.667/0001-
06) - R$ 9.556.999,00; Cédulas de Crédito Bancário nºs. 006289359, 006353979, 006447434 e 006448210 - Banco Safra S.A. 
(CNPJ/MF 58.160.789/0001-28) - R$ 6.086.941,00; Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Sim-
ples, Não Conversíveis em Ações, da Primeira Emissão de Alphaville Urbanismo S.A. - Banco Bradesco S.A. (CNPJ/MF 
60.746.948/0001-12) - R$ 25.976.928,00. (iii) a ratifi cação da convocação de AGE da Companhia para deliberar sobre a emis-
são de debêntures objeto do item “ii” acima; e (iv) a autorização da administração e demais representantes legais da Com-
panhia para celebrar os documentos e praticar todos os atos necessários ou convenientes à implementação das matérias que 
forem aprovadas. Deliberações Tomadas. Após a discussão das matérias da ordem do dia e, em consonância com as deli-
berações tomadas na Reunião Prévia em 24.07.2019 nos termos do Acordo de Acionistas da Companhia, os membros do Con-
selho de Administração presentes deliberaram o quanto segue: 1. Consignar a tomada de conhecimento do não cumprimento 
das condições suspensivas previstas na Escritura e, consequentemente, do cancelamento da 5ª emissão de debêntures da 
Companhia, conforme indicado no item 5(i), acima, não tendo nada a ser deliberado com relação a esse tema. 2. Aprovar, por 
maioria de votos, com o voto contrário de Fernanda Alves Retes Nogueira, ad referendum da AGE, a 7ª emissão de debêntu-
res simples, não conversíveis em ações, com garantia real, em série única, para colocação privada, no valor total de até 
R$44.000.000,00, com a emissão de até 44.000, com valor nominal de R$1.000,00 cada, para colocação privada, com venci-
mento em até 80 meses, de acordo com as características principais descritas no item 5(ii), conforme detalhadas e reguladas 
nos termos da minuta de escritura de emissão das Debêntures disponível na sede da Companhia. 3. Aprovar, por maioria de 
votos, com o voto contrário de Fernanda Alves Retes Nogueira, a ratifi cação da convocação de AGE da Companhia para deli-
berar sobre a emissão de debêntures objeto do item2, acima. 4. Aprovar, por maioria de votos, com o voto contrário de Fernan-
da Alves Retes Nogueira, os atos a serem praticados pela administração da Companhia para implementação das deliberações 
acima. Encerramento: Nada mais a tratar, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de ma-
nifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida e aprovada e assinada por todos os pre-
sentes. Mesa: Eduardo Henrique Paoliello Junior - Presidente; Andrea Pegoraro Haupenthal Soda - Secretária. Conselhei-
ros: Ricardo Leonel Scavazza, Odair Garcia Senra, Sandro Rogério da Silva Gamba, Fernanda Alves Retes Nogueira e Rober-
to Luz Portella (por Fernanda Alves Retes Nogueira). A presente ata é cópia fi el do original, lavrada e assinada por todos os 
presentes em livro próprio. São Paulo, 29.07.2019. Mesa: Eduardo Henrique Paoliello Junior - Presidente, Andrea Pegoraro 
Haupenthal Soda - Secretária. JUCESP nº 429.020/19-3 em 12.08.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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