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Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Orientações de preenchimento
O presente boletim deve ser preenchido caso o acionista opte por exercer o seu direito de voto à
distância, nos termos da Instrução CVM nº 481.
Nesse caso, é imprescindível que os campos acima sejam preenchidos com o nome (ou
denominação social) completo do acionista e o número do Cadastro no Ministério da Fazenda,
seja de pessoa jurídica (CNPJ) ou de pessoa física (CPF), além de um endereço de e-mail para
eventual contato.
Além disso, para que este boletim de voto seja considerado válido e os votos aqui proferidos
sejam contabilizados no quórum da Assembleia Geral:
- Todos os campos abaixo deverão estar devidamente preenchidos;
- Todas as suas páginas deverão ser rubricadas;
Ao final, o acionista ou seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso e nos termos da
legislação vigente, deverá assinar o boletim.
Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou
enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante
O acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância poderá: (i) preencher e enviar o
presente boletim diretamente à Companhia, ou (ii) transmitir as instruções de preenchimento para
prestadores de serviços aptos, conforme orientações abaixo:
Exercício de voto por meio de prestadores de serviços:
O acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância por intermédio de prestadores
de serviços deverá transmitir as suas instruções de voto a seus respectivos
agentes de custódia ou ao escriturador das ações de emissão da Companhia, observadas as
regras por esses determinadas. Para tanto, os acionistas deverão entrar em contato
com os seus agentes de custódia ou com o escriturador e verificar os procedimentos por eles
estabelecidos para emissão das instruções de voto via boletim, bem como os documentos e
informações por eles exigidos para tal.
Nos termos da Instrução CVM nº 481, o acionista deverá transmitir as instruções de
preenchimento do boletim para seus agentes de custódia ou para o escriturador em até 7 dias
antes da data de realização das Assembleias, salvo se prazo diverso for estabelecido por seus
agentes de custódia ou pelo escriturador.
Envio do boletim pelo acionista diretamente à Companhia:
O acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância por meio do envio do
Boletim de Voto à Distância diretamente à Companhia, nos termos da Instrução CVM nº 561/15,
deverá encaminhar os seguintes documentos à Rua Padre Valdevino, nº 150, Prédio da
administração Central, segundo andar, Centro – Fortaleza CE, aos cuidados da Diretoria de
Relações com Investidores, mediante protocolo de recebimento, se entregue em mãos, ou aviso
de recebimento (“AR”) caso seja entregue por Correios ou courrier:
(i) via física do Boletim de Voto à Distância com (a) todos os seus campos devidamente
preenchidos; (b) todas as suas páginas rubricadas; e (c) a assinatura do acionista ou de seu(s)
representante(s) legal(is), conforme o caso, nos termos da regulamentação vigente;
(ii) comprovante de propriedade de ações expedido pela instituição depositária das ações da
Companhia; e
(iii) cópia autenticada dos seguintes documentos, conforme o caso:
Acionista Pessoa Física
Documento de identificação com foto. Exemplos: RG, RNE, CNH ou carteiras de classe
profissional oficialmente reconhecidas.
Acionista Pessoa Jurídica
Documento de identificação com foto do(s) representantes(s) legal(is) do acionista, exemplar do
último Estatuto ou Contrato Social consolidado e, ainda, a documentação societária que lhe(s)
outorgue poderes de representação (ata de eleição dos diretores ou procuração).
Acionista constituído sob a forma de Fundo de Investimento
Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is) do administrador do Fundo
de Investimento (ou do gestor, conforme o caso), exemplar do último regulamento
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consolidado do fundo e do Estatuto ou Contrato Social do seu administrador, além da
documentação societária que lhe(s) outorgue poderes de representação (ata de eleição dos
administradores ou procuração).
O Boletim de Voto à Distância deverá ser recebido em até, no máximo, 7 (sete) dias antes da
data de realização da respectiva assembleia, nos termos da Instrução CVM nº 561/15, artigo 21 B.
A Companhia esclarece que o Boletim de Voto a Distância deverá ter firma reconhecida em
cartório e, quanto àquele emitido no exterior, ser notarizado
e
a p o s t i l a d o
p o r
n o t á r i o
p ú b l i c o
o u
T a b e l i ã o
Público devidamente habilitado para este fim, bem como consularizado em consulado brasi
leiro ou apostilado, conforme aplicável, e traduzido para o português por tradutor juramentado, se
aplicável.
Uma vez recebidos o Boletim de Voto à Distância e os documentos que o tiverem acom
panhado, a Companhia comunicará o acionista acerca de sua aceitação ou não, neste caso,
devidamente justificada, no prazo de 03 (três) dias úteis contados do seu recebimento, nos
termos do artigo 21 – U.
Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista
deseje entregar o documento diretamente à companhia
Rua Padre Valdevino, nº 150, Prédio da administração Central, segundo andar, Centro –
Fortaleza CE, CEP 60135- 040
Aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores
Deliberações / Questões relacionadas à AGO
Deliberação Simples
1. Aprovação das contas dos Administradores; exame, discussão e votação do Relatório da
Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2017,
acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
2. Aprovação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017, no montante de R$339.957.326,00, da seguinte forma:
(i) R$ 84.989.331,00, correspondente a 25%, para o pagamento de dividendos mínimos
obrigatórios aos acionistas;
(ii) R$ 254.967.994,00, deduzidos de R$4.855.454,00, correspondente ao resultado de benefício
pós emprego (ganho/ perda atuarial), para a Reserva de Reforço de Capital de Giro da
Companhia.
Observações:
1) Não será destinada qualquer parcela do lucro líquido do exercício para constituição de reserva
legal, tendo em vista a faculdade prevista no §1º, do artigo 193, da Lei nº 6.404/76.
2) Considerando que após a destinação acima, o saldo das reservas de lucros ultrapassará o
limite que trata o artigo 199 da Lei de Sociedades Anônimas, propõe-se a capitalização parcial do
saldo da Reserva de Reforço de Capital de Giro, no valor R$125.100.000,00, sem a emissão de
novas ações, que será objeto de deliberação da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada
na mesma data.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
3. Eleição, pelo acionista controlador, do Sr. Francesco Amadei para ocupar o cargo de membro
efetivo do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Gianluca Caccialupi, para
completar o prazo do mandato do Conselho, a findar na Assembleia Geral Ordinária que vier a
ser realizada no ano de 2019.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
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4. Fixação da Remuneração Global anual dos Administradores da Companhia, nos termos
abaixo:
- Remuneração Global anual dos administradores: Até R$24.728.439,47;
- Remuneração Global dos membros do conselho de administração: Até R$ 320.385,45. sendo
que cada membro receberá a titulo de remuneração a quantia de R$ 6.753,87 por cada reunião
da qual participar;
- Remuneração máxima dos membros da Diretoria, entre rendimentos fixos e variáveis:
R$24.408.054,02.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
5. Instalação do Conselho Fiscal com a respectiva eleição dos membros para o exercício de
2018 e fixação de sua remuneração, nos termos do artigo 161 da Lei nº 6.404/76.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

Cidade :________________________________________________________________________
Data :__________________________________________________________________________
Assinatura :____________________________________________________________________
Nome do Acionista :_____________________________________________________________
Telefone :______________________________________________________________________

