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FATO RELEVANTE
GAFISA S.A. (B3: GFSA3, OTC: GFSAY) (“Gafisa” ou “Companhia”), em atendimento
à Instrução CVM nº 358/2002, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral a
contratação do Sr. Saulo Nunes, que assumiu hoje a posição de Diretor Executivo
Operacional (COO).
Saulo é engenheiro civil, com pós-graduação em marketing e MBA Executivo pela
ESPM. Tem grande experiência em gestão empresarial, negócios imobiliários, grandes
áreas e terrenos urbanos. Atua no mercado imobiliário há 30 anos. Foi responsável pelo
desenvolvimento e construção de diversos empreendimentos residenciais e comerciais
de médio alto padrão. Desenvolveu, por exemplo, o Parque da Cidade, um complexo de
uso misto em São Paulo com mais de 600 mil m2 de construção, reconhecido como um
dos empreendimentos mais sustentáveis da América Latina.
O Sr. Eduardo Larangeira Jácome assume a Diretoria Executiva de Gestão, sendo
substituído pelo Sr. Saulo Nunes na diretoria Operacional.

São Paulo, 17 de maio de 2019.
GAFISA S.A.
Roberto Luz Portella
Diretor Presidente, Financeiro e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
GAFISA S.A. (B3: GFSA3, OTC: GFSAY) (“Gafisa” or “Company”), pursuant to CVM
Instruction No. 358/2002, informs its shareholders and the market in general the hiring
of Mr. Saulo Nunes, who took today the position of Chief Operational Officer.
Mr. Nunes is a civil engineer with graduate studies in marketing and an Executive MBA
from ESPM. He has large experience in business management, real estate, large areas,
and urban land. Mr. Nunes has been working in the real sector for the past 30 years,
liable for the development and construction of several upper-middle residential and
commercial properties. For instance, he developed the “Parque da Cidade” (City Park)
a mixed-use complex in the City of São Paulo with over 600,000 m2 of construction,
acknowledged as one of Latin America’s most sustainable projects.
Mr. Eduardo Larangeira Jácome takes the position of Management Executive Officer,
being replaced by Mr. Nunes as Chief Operational Offices.

São Paulo, May 17, 2019.
GAFISA S.A.
Roberto Luz Portella
Chief Executive Officer, Chief Financial and Investor Relations Officer

