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(Companhia Aberta)

FATO RELEVANTE
Viver Incorporadora e Construtora S.A. - em recuperação judicial (“Viver” ou “Companhia”),
em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Instrução CVM n.º 358/02, informa aos seus
acionistas e ao mercado em geral que o Sr. Eduardo Ramos Canônico apresentou em 13 de
dezembro de 2018 sua renúncia ao cargo de Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente Financeiro e
de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, assim como ao cargo de administrador das
empresas subsidiárias da Companhia, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2019, para se
dedicar a outros projetos pessoais, após ter trabalhado intensamente nos últimos dez anos pela
Viver, seja como empregado ou como administrador, enfrentando os mais diversos desafios,
especialmente o seu complexo processo de restruturação, deixando a Companhia em situação
estável, e pronta para retomar do seu crescimento.
Em breve a Companhia divulgará novo fato relevante para indicação dos novos diretores e equipe
que assumirá a administração da Companhia.
Os Membros do Conselho de Administração manifestaram a seguinte nota: "Desde já a Companhia
agradece imensamente ao Sr. Eduardo Canônico por toda dedicação durante todos estes anos,
especialmente durante o árduo processo da recuperação judicial, reconhecendo o imenso valor do
seu trabalho e empenho, de modo que reconhecemos que cumpriu brilhantemente seu papel."
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados a respeito dos assuntos tratados
neste Fato Relevante e permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se
façam necessários.
São Paulo, 17 de dezembro de 2018.
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
Eduardo Ramos Canônico
Diretor de Relações com Investidores
Relações com Investidores:
Telefone: (11) 3046-3288
Email: ri.viver@viver.com.br
Site: http://ri.viverinc.com.br

VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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CNPJ/MF No. 67.571.414/0001-41
NIRE No. 35.300.338.421
(Publicly held Company)

MATERIAL FACT
Viver Incorporadora e Construtora S.A. - em recuperação judicial (“Viver” ou “Company”),
pursuant to section 2 of Instruction CVM No. 358/02, hereby informs its shareholders and the
market in general that Mr. Eduardo Ramos Canonico presented his resignation as Chief Executive
Officer, Chief Financial Officer and Investor Relations Officer of the Company, as well as the position
of administrator of the Company's subsidiaries, effective January 1, of 2019, to dedicate himself to
other personal projects, after having worked intensively in the last ten years for Viver, either as an
employee or as an administrator, facing the most diverse challenges, especially its complex
restructuring process, leaving the Company in a stable situation, and ready to resume its growth.
Soon, the Company will disclose a new material fact for the designation of the new officers and staff
that will assume the Company's management.
The Board of Directors Members stated the following note: "The Company wishes to thank Mr.
Eduardo Canonico immensely for all his dedication during this year, especially during the arduous
process of judicial recovery, recognizing the immense value of his work and commitment, so that
we recognize that you have fulfilled your role brilliantly."
The Company will keep its shareholders and the market informed of other relevant matters related
to this Material Fact. The Company is available in case of any additional clarification.

São Paulo, December 17, 2018.

