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FATO RELEVANTE
Bento Gonçalves, RS, 09 de maio de 2019 – 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,
atendendo ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM 358/02, conforme alterada, em
continuidade ao Fato Relevante divulgado ao mercado em 28 de março de 2019, informa, aos
seus acionistas e ao mercado em geral o que segue:
Na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data, a Sra. Kelly
Zietolie apresentou sua renúncia aos cargos de membro do Conselho de Administração e de
Diretora Presidente da Companhia. Em decorrência da renúncia, o Conselho de Administração
deliberou e elegeu o Sr. Gustavo Dall Onder para os cargos de membro do Conselho de
Administração, conforme o artigo 19, §3º do Estatuto Social da Companhia, e Diretor
Presidente da Companhia, o qual permanecerá nos cargos até o fim do mandato em curso: até
a assembleia que deliberar sobre as Demonstrações Contábeis do exercício social a ser
encerrado em 30 de dezembro de 2019 para o cargo de Conselheiro e até a assembleia que
deliberar sobre as Demonstrações Contábeis do exercício social a ser encerrado em 30 de
dezembro de 2020 para o cargo de Diretor Presidente.
Na mesma reunião também foram eleitos o Sr. Alexandre Narvaes Figueira, brasileiro, solteiro,
nascido na data 30 de agosto de 1981, maior, administrador de empresas, portador da cédula
de identidade RG nº 1075529221 expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 000.458.25009, residente e domiciliado na Av. Dom Cláudio José Gonçalves Ponce de Leão, nº 165, Ap. 609,
Bairro Vila Ipiranga, Porto Alegre/RS, CEP 91370-170 para o cargo de Diretor Comercial da
Companhia e o Sr. Luciano André Merigo, brasileiro, casado pelo regime de separação total de
bens, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 8051364886 expedida pela
SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob nº 696.354.200-72, residente e domiciliado na Rua das Flores,
nº 350, Bairro Tamandaré, Garibaldi/RS, CEP 95720-000 para o cargo de Diretor responsável
pelas atividades industriais da Companhia, os quais permanecerão nos cargos até o fim do
mandato em curso, até a assembleia que deliberar sobre as Demonstrações Contábeis do
exercício social a ser encerrado em 30 de dezembro de 2020

Dessa forma, o Conselho de Administração e a Diretoria passarão a ser compostos da seguinte
forma:
Conselho de Administração
Presidente
Gelson Luís Rostirolla
Vice-Presidente
Alexandre Grendene Bartelle
Membro
Gustavo Dall Onder
Membro
Daniel Ferreira Maia de Freitas
Conselheiro Independente
Thiago Costa Jacinto

Diretoria
Diretor Presidente
Diretor Vice-Presidente
Diretor Financeiro
Diretor Comercial
Diretor de Relações com Investidores
Diretor responsável pelas atividades industriais

Gustavo Dall Onder
Vago
Gustavo Dall Onder
Alexandre Figueira
Gustavo Dall Onder
Luciano Merigo

Bento Gonçalves, 09 de maio de 2019.

_________________________________________
Gustavo Dall Onder
Diretor 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 220
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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