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COMUNICADO AO MERCADO 

 

Bento Gonçalves, RS, 20 de abril de 2016 – 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 (“Companhia”), informa aos seus acionistas e ao mercado  

em geral que foi comunicada, nesta data, de que o Sr. Juvenil Antônio Zietolie, por motivos 

particulares e pessoais, retirou sua candidatura ao cargo de Vice Presidente do Conselho 

de Administração, conforme consta na Proposta da Administração para a Assembleia que 

ocorrerá dia 28 de abril de 2016, às 13:30 na sede da Companhia. 

 

Dessa forma, a nova chapa para a eleição do Conselho de Administração proposta é a 

seguinte: 

 

Presidente Gelson Luis Rostirolla 

Vice-Presidente Alexandre Grendene Bartelle 

Membro efetivo Frank Zietolie 

Membro efetivo Aymar Ferreira de Almeida Júnior 

Membro independente Daniel Ferreira Maia de Freitas 

 

 

Todas as informações pertinentes ao novo membro da chapa, Sr. Gelson Luís Rostirolla, 

estão presentes na Proposta da Administração que será reapresentada nessa data.  

 

Para informações adicionais, entre em contato com a área de Relações com Investidores. 

 

Frank Zietolie 

Diretor Presidente e de Relações com Investidores 

 
Sobre a Unicasa: A Unicasa Indústria de Móveis S.A. (BM&FBOVESPA: UCAS3, Bloomberg: UCAS3:BZ, Reuters: UCAS3.SA), é uma 
das maiores empresas do setor de móveis planejados do Brasil e a única empresa brasileira do setor listada em bolsa de valores. A 
Companhia opera por meio de cinco marcas: Dell Anno, Favorita, New, Casa Brasileira e Unicasa Corporate, distribuídas por 522 
lojas exclusivas, com presença no Brasil e em mais 17 países. Com cerca de 50 mil m² e capacidade para produção de cerca de 2,2 
milhões de módulos por ano, sua fábrica está localizada no município de Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul. Para mais 
informações visite nosso site de Relações com Investidores: ri.unicasamoveis.com.br. 
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