
Convocamos os Senhores Acionistas para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, às 10h00min do dia 
30 de abril de 2019, na sede da Companhia, localizada em Porto Alegre/RS, na Avenida Padre Cacique nº 320, 
a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as demonstrações contábeis, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, 
relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; 2 – Destinação do lucro líquido do exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e a distribuição de dividendos; 3 - Fixação do montante da 
remuneração dos administradores; 4 - Ampliação do objeto social da Companhia e consequente alteração do 
Art. 3º do Estatuto Social; e 5 – Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Instruções Gerais: 1 – A 
participação do Acionista na Assembleia Geral poderá ser presencial, pessoalmente ou por procurador, bem 
como via boletim de voto à distância, sendo as orientações detalhadas a seguir: (a) Participação Presencial: 
para participar presencialmente da Assembleia Geral, pessoalmente ou por procurador, o Acionista deverá, 
conforme o caso: (i) apresentar documento de identidade e comprovante de titularidade das ações de emissão 
da Companhia, expedido pela instituição financeira depositária ou, se for o caso, pelo custodiante; (ii) caso 
representado por procurador, este deverá estar constituído há menos de um ano, ser acionista, administrador 
da Companhia, advogado ou instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento 
representar seus condôminos; (iii) sendo acionista pessoa jurídica, deverá apresentar a documentação 
comprobatória da sua representação, incluindo o instrumento de mandato e/ou os atos constitutivos e 
societários referentes à nomeação, conforme o caso, e o documento de identificação do representante. Com 
vistas a agilizar os trabalhos da Assembleia, a Administração da Companhia solicita que, preferencialmente, 
os documentos sejam entregues na sede social até às 17 horas do dia 23 de abril de 2019. (b) Boletim de Voto à 
Distância: observada a Instrução CVM nº 481/09, o Acionista que optar por participar por meio do boletim de 
voto a distância deverá transmitir as instruções de preenchimento do boletim: (i) aos seus respectivos agentes 
de custódia; (ii) ao escriturador das ações da Companhia (Itaú Corretora de Valores S.A.) ou (iii) diretamente à 
Companhia. 2 - Em conformidade com as disposições da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 481/09, 
encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social, nos web sites da Companhia, da Comissão de 
Valores Mobiliários e da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, todos os documentos e informações necessários para a 
deliberação das matérias previstas na ordem do dia. 

Porto Alegre, RS, 26 de março de 2019.
 Fernando Ferreira Becker 

Presidente do Conselho de Administração
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