GERDAU S.A.
CNPJ/MF nº 33.611.500/0001-19
NIRE: 35300520696
Companhia Aberta

AVISO AOS ACIONISTAS
Gerdau S.A. (“Companhia”), em consonância com as orientações constantes do OfícioCircular/CVM/SEP/Nº03/2019 e na forma do disposto no art. 6º, II, da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários nº 481, de 17 dezembro de 2009 (“ICVM 481”), informa aos Senhores
Acionistas que recebeu as seguintes indicações de candidatos para compor o Conselho de
Administração e o Conselho Fiscal da Companhia, se instalado, conforme vier a ser deliberado
na Assembleia Geral Ordinária convocada para o dia 17 de abril de 2019, às 15 horas, na sede
social da Companhia:
(i)
De acionistas minoritários titulares de ações preferenciais representativas, nesta data,
de mais de 0,5% (meio por cento) das ações preferenciais da Companhia, o seguinte candidato
ao Conselho de Administração: Carlos José da Costa André.
(ii)
De acionistas minoritários titulares de ações preferenciais representativas, nesta data,
de mais de 0,5% (meio por cento) das ações preferenciais da Companhia, os seguintes
candidatos ao Conselho Fiscal: Titular: Carlos Roberto Cafareli; e Suplente: Maria Izabel Gribel
de Castro.
As informações e os currículos relativos aos candidatos indicados constam do Anexo ao
presente aviso.
Assim sendo, a Companhia reapresentou, nesta data, o seu Boletim de Voto à Distância (“BVD”)
com a inclusão dos referidos candidatos.

São Paulo, 28 de março de 2019.
Harley Lorentz Scardoelli
Vice-Presidente Executivo
Diretor de Relações com Investidores

CARLOS José da Costa ANDRÉ

CARLOS ROBERTO CAFARELI (nascido em 1956) - CPF: 204.183.619-91
- Formação acadêmica: Graduado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade
Católica de Curitiba (PUC-PR, 1985). Completou sua formação acadêmica com um MBA em
Formação Básica Geral para Executivos Seniores (IBMEC, 1998). Também obteve um MBA em
Finanças (IBMEC, 2010).

- Experiência profissional: Possui mais de 30 anos de experiência no Banco do Brasil, ocupando
cargos de Superintendente e Diretor. Foi Conselheiro da TAESA - Transmissora Aliança de
Energia Elétrica SA, de 2010 a 2017. Superintendente de Middle Market e Corporate no Banco
do Brasil - de 2009 a 2014. Diretor de Reestruturação de Ativos Operacionais do Banco do
Brasil - de 2014 a 2016. Diretor Presidente de 02/2016 e 12/2018.

O Banco do Brasil náo integra o grupo econômico do emissor e náo possui participaçáo direta
ou indireta igual ou superior a 5% do emissor.

Descriçáo de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido nos últimos cinco anos:

- qualquer condenaçáo criminal: Nenhuma
- qualquer condenaçáo em processo Administrativo da CVM e as penas aplicadas : Nenhuma
- qualquer condenaçáo transitada em julgado, na esfera judicial ou administrtiva que o tenha
suspendido ou inabilitado para a pratica de uma atividade profissional
ou
comercial qualquer : Nenhuma

Informar a existencia de relaçáo conjugal, uniáo estável ou parentesco até segundo grau entre:

- Administrador do emissor : Nenhuma
- Administradores do emissor ou administradores de controladas , diretas ou indiretas , do
emissor : Nenhuma
- Administradores do emissor ou de suas controladas , diretas ou indiretas e controladores
diretos e indiretos do emissor : Nenhuma
- Administradores do emissor e administradores de sociedades controladas diretas e indiretas
do emissor: Nenhuma

MARIA IZABEL GRIBEL DE CASTRO

12.5–m. Informações sobre:
i. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:

Nome: Banco do Brasil SA - 2014 e 2015
Setor de atividade da empresa: indústria financeira
Cargo: Gerente Executiva de Cartões

Nome: Elo Participações SA - 2016 a 2018
Setor de atividade da empresa: indústria de meios de pagamentos
Cargo: Prestadora de serviço, através de empresa própria denominada “Maria Izabel Gribel de
Castro EPP”, da unidade de negócios Veloe ( Responsável patela criação e desenvolvimento do
novo negócio)

As empresas:
(i) integram o grupo econômico do emissor: NÃO
(ii) são controladas por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual
ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor: NÃO

12.5–n. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos
5 anos:
i. Qualquer condenação criminal: NÃO
ii. Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: NÃO

iii. Qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial
qualquer: NÃO

12.9 - Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo
grau entre:
a.

Administradores do emissor: NÃO

b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas,
do emissor: NÃO
c.
(i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos do emissor: NÃO
d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas
e indiretas do emissor: NÃO

