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COMUNICADO AO MERCADO
A Estácio Participações S.A. (“Estácio” ou “Companhia” - B3: ESTC3), com base na
Instrução CVM 358/2002, conforme alterada, e no Regulamento do Novo Mercado,
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, que o Sr. Antonio Higino Viegas deixou,
em 12.06.2018, de compor o quadro de Diretores Estatutários da Companhia.
O Conselho de Administração elegeu, na presente data, o Sr. José Aroldo Alves Júnior, para
ocupar o cargo de Diretor sem designação específica, responsável pela área de Mercado.
O Sr. Aroldo Alves é graduado em Engenharias Civil, com duplo diploma pela Universidade
Federal do Ceará e École Centrale de Lille na França, como bolsista de excelência do governo
francês, participando do programa TIME (Top Industrial Managers for Europe) e possui
MBA Executivo pelo IESE Business School de Barcelona. Iniciou a carreira como trainee na
Votorantim Cimentos, onde trabalhou por 6 anos, passando por diferentes posições de
liderança em operações. Nas últimas funções foi responsável pelas operações de concreto
nas regiões Norte e Nordeste do Brasil e liderou a área de projetos de melhoria de processos
de abrangências nacionais. Ingressou na Estácio em 2009 para criar a área de planejamento
de custo de pessoal. Assumiu posições de liderança na Diretoria de Operações, tendo sido
responsável pelo planejamento e controle de performance em todas as operações e dirigiu
a operação da Estácio em São Paulo. No início de 2016 assumiu a Direção de Planejamento
Estratégico e Financeiro. Desde outubro de 2016 assumiu o cargo de Diretor de Ensino a
Distância.
Para ocupar o cargo de Diretor de Operações de Ensino a Distância, a Diretoria indicou o Sr.
Adriano Pistore, bacharel em Administração pelo Centro Universitário da Serra Gaúcha, com
MBA em Gestão Empresarial pela mesma instituição, Mestrado Acadêmico em
Administração pela Universidade de Caxias do Sul, com ênfase em Gestão da Inovação e
Competitividade e Master Certificate in Strategic Organizational Leadership and
Management pela Michigan State University. O Sr. Pistore possui 10 anos de experiência em
gestão no Ensino Superior, onde atuou como Diretor de Faculdades, Reitor e Diretor
Presidente do Grupo FSG – um dos melhores e mais qualificados centros de educação do sul
do Brasil.
A Companhia agradece ao Sr. Antonio Higino Viegas por todo empenho e dedicação durante
o período em que fez parte da Diretoria da Estácio e dá as boas-vindas ao novo Diretor.
Rio de Janeiro, 13 de junho de 2018.
Gustavo Artur Ciocca Zeno
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Estácio Participações S.A.
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