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COMUNICADO AO MERCADO 

 

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2021 – A CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

S.A. (Bovespa: CRDE3) (“Companhia”), nos termos e para os fins do disposto no § 4º 

do artigo 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e na Instrução CVM n.º 358, 

de 3 de janeiro de 2002, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral 

que, em 27 de janeiro de 2021, foram eleitos novos membros para compor a 

Administração da Companhia. 

 

Para o Conselho de Administração, foram eleitos, em substituição aos atuais membros, 

os Srs. Alexandre Pereira Coelho, Felipe Alves Costa, Rogério Furtado Moreira e a 

Sra. Danielle Soares Arydes Gomes, conforme deliberado na Assembleia Geral 

Extraordinária realizada em 27 de janeiro de 2021, tendo sido investidos em seus cargos 

na mesma data por meio da assinatura dos respectivos Termos de Posse lavrados nos 

livros da Companhia, cujos mandatos serão válidos até a Assembleia Geral Ordinária 

que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, sendo 

certo que o 5º (quinto) membro do Conselho de Administração será eleito em  

Assembleia Geral de Acionistas da Companhia a ser convocada oportunamente para 

deliberar sobre a referida eleição, tendo em vista que o Sr. Felipe Shalders deixou de 

integrar a chapa eleita na Assembleia Geral de Acionistas realizada em 27 de janeiro de 

2021, conforme informado pela Companhia em Fato Relevante publicado em 26 de 

janeiro de 2021.  

 

O Sr. Alexandre Pereira Coelho e a Sra. Danielle Soares Arydes Gomes foram 

nomeados, respectivamente, para as posições de Presidente e Vice-Presidente do 

Conselho de Administração da Companhia, para um mandato que se estenderá até a 

Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas relativas ao exercício social findo em 

31 de dezembro de 2020. 

 

 

Para a Diretoria da Companhia, foram eleitos, em substituição ao Sr. Felipe Shalders, 

os Srs. Pedro Gomes da Cunha e Alexandre Serra Nogueira de Paula para exercer, 



respectivamente, os cargos de Diretor Presidente e Técnico, e de Diretor Financeiro e 

de Relações com Investidores da Companhia, conforme deliberado na Reunião do 

Conselho de Administração realizada em 27/01/2021. Os novos diretores foram 

investidos em seus cargos em 27 de janeiro de 2021 por meio da assinatura dos 

respectivos Termos de Posse lavrados nos livros da Companhia, e irão compor a 

Diretoria da Companhia, para um mandato unificado que se estenderá até a Assembleia 

Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 

 

Informações adicionais sobre os novos membros da Administração da Companhia 

poderão ser obtidas nas páginas eletrônicas da CVM (http://www.cvm.gov.br), da B3 

(http://www.b3.com.br) e da Companhia (http://ri.cr2.com.br/).  

 

 

Alexandre Serra Nogueira de Paula 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 


