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INTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. 

CNPJ 09.611.768/0001-76 

NIRE 31300117898 

Companhia Aberta 

 

COMUNICADO AO MERCADO 

 

A Inter Construtora e Incorporadora S.A. (B3: INNT3) (“Inter” ou “Companhia”), comunica aos 

seus acionistas e ao mercado em geral, em cumprimento ao disposto no artigo 29, parágrafo 

único, do Regulamento do Novo Mercado B3, que atualizou nesta data seu Calendário Anual de 

Eventos Corporativos, em função de alteração da data de Divulgação das Informações 

Informações Financeiras Trimestrais – ITR, referentes ao 3° trimestre de 2019, que está prevista 

para ocorrer no dia 13 de dezembro de 2019 e a sua respectiva versão em inglês prevista para o 

dia 20 de dezembro de 2019, bem como a alteração da data na Reunião do Conselho de 

Administração em sua aprovação das Informações Financeiras Trimestrais do 3° trimestre de 

2019 e envio da Ata de Reunião via IPE, ambas para o dia 20 de dezembro de 2019. 

A Inter segue aprimorando seus controles internos relacionados à preparação, elaboração e 

apresentação das demonstrações financeiras. Em linha com esta estratégia, em novembro de 

2019, a Companhia contratou o Sr. Adilson de Campos Júnior, profissional com mais de 12 anos 

de experiência em contabilidade e auditoria, em entidades privadas e de capital aberto em 

diversos segmentos, anteriormente atuando na KPMG, com formação em ciências contábeis 

e especialização em gestão empresarial pela FGV. Adilson assumiu o cargo de Diretor Adjunto 

de Controladoria, com responsabilidade pela Contabilidade e Controladoria da Companhia. 

A Companhia informa, ainda, que se encontra disponível para consulta o Calendário atualizado 

de Eventos Corporativos, já refletindo a mudança acima. A referida atualização pode ser 

acessada por meio dos websites da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br), 

da B3 – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (http://www.b3.com.br/pt_br/) e da própria 

Companhia (ri.interconstrutora.com.br). 

 

Juiz de Fora, 29 de novembro de 2019 

 

 

Inter Construtora e Incorporadora S.A. 

Cid Maciel Monteiro de Oliveira 

Diretor Financeiro (CFO) e de Relações com investidores 

  

http://www.cvm.gov.br/
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INTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. 

CNPJ 09.611.768 / 0001-76 

NIRE 31300117898 

Public Company 

 

MARKET ANNOUNCEMENT 

 

Inter Construtora e Incorporadora SA (B3: INNT3) (“Inter” or “Company”), announces to its 

shareholders and the general market, in compliance with the provisions of article 29, sole 

paragraph, of the Novo Mercado B3 Regulation, which updated on this date its Annual Calendar 

of Corporate Events, due to the alteration of the Disclosure Date of the Quarterly Financial 

Information - ITR, for the 3rd quarter of 2019, which is scheduled to take place on December 13, 

2019 and its respective English version in December 20, 2019, as well as the change in the date 

of the Board of Directors' Meeting in its approval of the Quarterly Financial Information for the 

3rd quarter of 2019 and submission of the Meeting Minutes via IPE, both to the December 20, 

2019. 

Inter continues to improve its internal controls related to preparation and presentation the 

financial statements. In accordance with its strategy, in November 2019, the Company hired Mr. 

Adilson de Campos Júnior, a professional with more than 12 years of accounting and auditing 

experience, in private and publicly-held entities in various segments, previously in KPMG, with 

a background in accounting and a MBA in business management from FGV. Adilson assumed the 

position of Deputy Controller Officer, responsible for the Company's Accounting and Controlling. 

The Company also informs that it is available for consultation the updated Corporate Events 

Calendar, already reflecting the above change. This update may be accessed through the 

websites of the Brazilian Securities Commission (CVM) (www.cvm.gov.br), the B3 - Securities, 

Commodities and Futures Exchange (http://www.b3.com.br/ en) and the Company itself 

(ri.interconstrutora.com.br). 

 

Juiz de Fora, November 29th, 2019 

 

 

Inter Construtora e Incorporadora S.A. 

Cid Maciel Monteiro de Oliveira 

Chief Financial Officer (CFO) and Investor Relations’ Director 


