
 

 

 
 

 
 

FATO RELEVANTE 
 

RENÚNCIA DO DIRETOR FINANCEIRO E DE RELAÇÕES COM 
INVESTIDORES E ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DA 

COMPANHIA 
 

Bento Gonçalves, RS, 30 de maio de 2014 – A Unicasa Indústria de Móveis S.A. 
(BM&FBOVESPA: UCAS3, Bloomberg: UCAS3:BZ, Reuters: UCAS3.SA), uma das maiores 
empresas do setor de móveis planejados do Brasil e única empresa brasileira do setor 
listada em bolsa de valores, em cumprimento às disposições da Instrução CVM n. 
358/02, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que em reunião do Conselho 
de Administração realizada nesta data, os conselheiros tomaram conhecimento do pedido 
de renúncia do Sr. Paulo Eduardo Junqueira de Arantes Filho ao cargo de Diretor 
Financeiro e de Relações com Investidores, conforme Carta de Renúncia endereçada ao 
Presidente do Conselho de Administração. 
 

O Conselho de Administração agradece ao Sr. Paulo pela dedicação e contribuição à 
Companhia ao longo do período em que exerceu suas funções, desejando-lhe votos de 
sucesso. 
 

O Conselho de Administração elegeu interinamente, em reunião realizada nesta data, o Sr. 
Frank Zietolie, atual Diretor Presidente, para acumular o cargo de Diretor Financeiro e de 
Relações com Investidores, até que ocorra nova deliberação para eleição do novo membro da 

Diretoria Estatutária. 
 

Ainda nesta reunião, foi aprovada atualização da Política de Divulgação de Informação 
Relevante da Companhia (“Política de Divulgação”), contemplando a alteração do modo de 
divulgação dos anúncios sobre atos ou fatos relevantes da Companhia. Conforme 
faculdade conferida pela Instrução da CVM n° 547, de 5 de fevereiro de 2014, a divulgação 
dos anúncios sobre atos ou fatos relevantes da Companhia será realizada por meio das 
seguintes páginas na rede mundial de computadores: Portal Estadão 
(http://economia.estadao.com.br/fatos-relevantes) e Portal NEO1 
(http://www.portalneo1.net/) que disponibilizará, em seção com acesso gratuito, tais 
anúncios em sua integralidade. Além da divulgação nos referidos portais de notícias, os 
anúncios sobre atos ou fatos relevantes também serão divulgados na página eletrônica de 
Relações com Investidores da Companhia (www.unicasamoveis.com.br/ri) e na página 
eletrônica da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) por meio do sistema de envio de 
informações periódicas e eventuais da CVM (Sistema IPE).  
 

A Companhia informa, ainda, que atualizará seu formulário cadastral para refletir a 
alteração da Política de Divulgação mencionada acima, e que a Política de Divulgação 
estará disponível na página eletrônica da Companhia e na página eletrônica da CVM.     
 

 

 

Frank Zietolie 

Diretor de Relações com Investidores 
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