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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO

São convocados os titulares de ações ordinárias de emissão da Direcional Engenharia S.A.
(“Companhia”), negociadas no segmento especial do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, para se
reunirem em Assembléia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada, no dia 30 de abril de 2011, às
09h, na sede social da Companhia, localizada na Rua Grão Pará, 466, Bairro Santa Efigênia, na Cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
(i) Apreciar as contas dos administradores, o relatório da administração, e examinar, discutir e
deliberar acerca das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2010;
(ii) Apreciar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2010, aprovada em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada
em 21 de março de 2011; e
(iii) Apreciar a proposta de remuneração global anual da administração de até R$ 6,5 milhões para
o exercício social iniciado em 1° de janeiro de 2011, aprovada em reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada em 21 de março de 2011.
(iv) Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social que
se encerrará em 31.12.2011, nos termos do art. 196 da Lei nº. 6.404/76;
Nos termos da Instrução Normativa CVM n.º 481/09 (“Instrução CVM 481”), a Companhia informa que
(i) o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes;
(ii) a proposta de destinação do lucro líquido do exercício com as informações indicadas no Anexo 9-1-II
da Instrução CVM 481/09, e (iii) as informações indicadas no item 13 do formulário de referência estão
disponíveis nos websites da CVM (www.cvm.gov.br) e da Companhia (www.direcional.com.br).
Informações gerais aos acionistas:
Para melhor organização do referido evento corporativo, solicitamos aos Acionistas que informem com
antecedência o interesse em participar da Assembléia, e que preferencialmente para colaborar com a
organização da referida Assembléia, apresentem, até o dia 29 de abril de 2010, comprovante das ações
escriturais de sua titularidade expedida pela instituição financeira depositária das ações escriturais e/ou,
relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato
contendo a respectiva participação societária e, instrumento de mandato devidamente regularizado na
forma da lei e do Estatuto Social, se for o caso.
A Companhia preparou um Manual para participação na Assembléia que se encontra disponível na
Central de Downloads da seção destinada a Investidores no website (www.direcional.com.br)

Belo Horizonte, 04 de abril de 2010.
Ricardo Valadares Gontijo
Presidente do Conselho de Administração

