
 

 

São Paulo, 16 de março de 2017. 

Aos 

Senhores Cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário Brasil Varejo 

 

Ref.: Deliberações da Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo de Investimento 

Imobiliário Brasil Varejo realizada em 16 de março de 2017. 

 

Prezado(a) cotista, 

 

A Rio Bravo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de 

Instituição Administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRASIL 

VAREJO ("Fundo"), vem, pela presente, informar aos senhores cotistas acerca das deliberações 

discutidas e aprovadas em  Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 16 de março de 2017, 

conforme abaixo: 

 

Aberta a assembleia, após esclarecimentos, deu-se início à discussão da matéria constante da ordem 

do dia, e os cotistas presentes, deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições, nomear 

como membros do Comitê de Investimento do Fundo, com mandato de 02 (dois) anos, nos termos 

dos itens 19.1 e 19.2 do Regulamento do Fundo, os Srs RODRIGO TERPINS, brasileiro, casado, 

empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 23.799.999-7/SSP-SP, inscrito no CPF/MF 

sob o n.º 162.485.728-01, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 

Rua Joaquim Floriano, nº 72, CEP: 04534-000, RICARDO GOLDFARB, brasileiro, solteiro, 

empresário, portador da Identidade RG nº 33.041.000-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 

342.602.518-30, residente e domiciliado na cidade de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, na 

Av. Governador Silvio Pedroza, nº 246, apto. 502, Areia Preta, CEP 59014-100, e MARCIO LUIZ 

GOLDFARB, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 5.614.574 

SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 537.262.198-20, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo, com escritório na Rua dos Pinheiros, n° 870, conjunto 204, Pinheiros, CEP: 05422-

001, tendo como suplentes, respectivamente, os Srs. MICHEL TERPINS, brasileiro, casado, 

administrador de empresas, portador do RG nº 27.411.011-8 SSP/SP e do CPF/MF nº 265.990.378-

60, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Joaquim 

Floriano, 72, conjunto 113, Itaim Bibi, CEP 04534-000, DECIO GOLDFARB, brasileiro, casado 



 

 

sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 

8.377.286-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 861.657.988-53, residente e domiciliado no 

Estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, na Avenida Governador Silvio Pedroza, nº 

246, apto 502, Areia Preta, CEP 59014-100, e MARCELO GOLDFARB, brasileiro, solteiro, maior, 

empresário, portador da Cédula de identidade RG nº 27.828.505-3 SSP/SP e do CPF/MF nº 

226.055.828-33, endereço Rua Pedroso Alvarenga, 750 apto 161, Itaim Bibi na cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, CEP 04531-002, diante do que os membros eleitos firmam em apartado os 

documentos previstos no item 19.4 do Regulamento do Fundo, quais sejam: (a) termo de posse; (b) 

termo de confidencialidade em relação a todas as informações que tiverem acesso a respeito do 

Fundo e/ou em suas funções de membros do Comitê de Investimento; e (c) termo obrigando-se a 

indicarem eventual conflito de interesse, sempre que venha a ocorrer, hipótese em que se absterá de 

votar; 

 

 

 

Sendo o que nos cabia para o momento, ficamos à disposição dos Senhores para eventuais 

esclarecimentos que se façam necessários. 

 

São Paulo, 16 de março de 2017. 

Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda. 

Instituição Administradora do 

Fundo de Investimento Imobiliário Brasil Varejo 


