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Srs. Acionistas e Participantes: Em cumprimento às determinações 
legais e estatutárias, colocamos à disposição de V.Sas. as Demonstrações 
Contábeis acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, 

no seu valor em virtude de distribuição de lucros no ano, atingindo  
nas notas explicativas. Reiteramos nossa prática de manutenção de 
adequados processos de controles internos e de compliance, com estrita 
observância das normas emanadas pela Superintendência de Seguros 

Privados – SUSEP e das políticas e procedimentos estabelecidos 

e colaboradores, pelo empenho e competência na execução de suas 
atribuições. 

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES  DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 

ATIVO 31.12.17 31.12.16
CIRCULANTE  90.040  83.984 

Caixa e Bancos                        

 -   
 -   

ATIVO NÃO CIRCULANTE  476  1.039 
 -   
 -   

Participações societárias

Bens móveis

 90.516  85.023 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31.12.17 31.12.16
CIRCULANTE  69.529  57.874 

Impostos e encargos sociais a recolher  -   
Impostos e contribuições

Danos
PASSIVO NÃO CIRCULANTE  24  23 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO  20.963  27.126 
Capital social

 -   
Reservas de lucros

 90.516  85.023 

31.12.17 31.12.17 31.12.16
Prêmios emitidos 

 7.270  21.030  31.779 
Receita com emissão de apólices
Sinistros ocorridos
Custos de aquisição - seguros

seguros

- previdência  -    -   
Despesas administrativas
Despesas com tributos

Resultado patrimonial  -   
 1.474  3.287  4.273 

 -    4 

 1.474  3.291  4.258 

 823  1.837  2.380 
Quantidade de ações

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.

Lucros
Lucros

 10.200  -    16.926  1.014  28.140 
 -    -    -   
 -    -    -   

Proposta para distribuição do Resultado
 -    -    -   

Reserva estatutária  -    -   
Reserva Especial para Dividendos  -    -   

 10.200  4.800  5.963  -    20.963 
 10.200  -    16.926  -    27.126 

 -    -    -   
 -    -    -   

Proposta para distribuição do Resultado
 -    -    -   

Reserva estatutária  -    -   
Reserva Especial para Dividendos  -    -   

 10.200  4.800  5.963  -    20.963 
 10.200  -    14.546  -    24.746 

 -    -    -   
Proposta para distribuição do Resultado

 -    -    -   
Reserva Especial para Dividendos  -    -    -   

 10.200  -    16.926  -    27.126 
As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÉTODO DIRETO
31.12.17 31.12.17 31.12.16

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos de prêmios de seguro, 
contribuições de previdência e taxas de 
gestão e outras

(salvados, ressarcimentos e outros  -    -   
Pagamentos de despesas e obrigações 

 -    -   
Recebimentos de juros e dividendos  -   

 (63)  1.130  1.901 
Impostos e contribuições pagos

Aplicações
Vendas e resgates

 12.589  12.581  (10)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Recebimento pela Venda:
    Investimentos  -    5 

 -    12  5 

equivalentes de caixa  12.589  12.593  (5)
Caixa e equivalentes no início do período

período
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA 
E EQUIVALENTES DE CAIXA 12.589 12.593 (5)

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis.

31.12.17 31.12.16

No início do exercício

60.356 56.853

e estão assim compostas:

Ativos em Cobertura 31.12.17 31.12.16
Quotas de Fundos de Investimentos

11. PROVISÕES PARA PASSIVOS ORIUNDOS DE CONTRATOS 
DE SEGUROS 

As provisões 

Nacional de Seguros Privados – CNSP e da Superintendência de 

anteriormente operado pela Entidade, não houve necessidade de constituir-

seguir apresentam a movimentação dos saldos destes passivos, a partir de 

     
PPNG* PSL IBNR PDR PCC

- - 4 - -
Constituições - - -
Reversões - - -

- - 2 - -
Constituições - - - - -
Reversões - - - -

- - - - -
Constituições - - - - -
Reversões - - - - -

- - - - -

   

PPNG* - - -
PSL - - -
IBNR -
PDR - - -
PCC - - -

12. APLICAÇÃO INICIAL DO CPC 43 

Divulgação das tábuas, taxas de carregamento e taxas de juros dos 

a seguir:

Benefício:
Modalidade:
Estrutura de Custeio: Regime Financeiro de Repartição Simples
Nº do Processo SUSEP:
Carregamento:

Índice do plano:

13. GERENCIAMENTO DE RISCOS

A Entidade tem sua atuação junto ao 
mercado de seguros exclusivamente amparada nas operações do ramo 

1. CONTEXTO OPERACIONAL

Previdência Complementar Aberta, em todo o território nacional.  

para operar com o Plano de Previdência Complementar Aberta, na 

os contratos deste plano se encontram todos cancelados. Em janeiro de 

normas expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP.
2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas normas 

por Ações, sob os Princípios Fundamentais de Contabilidade e em 
conformidade com as Resoluções do Conselho Nacional de Seguros 
Privados – CNSP, regulamentadas por Circulares da Susep e apresentadas 
com observância ao Plano de Contas das Sociedades Seguradoras 
e Entidades Abertas de Previdência Complementar, instituído pela 

de Contabilidade. Não foi apresentada a Demonstração de Resultado 
Abrangente por não existir resultados abrangentes no período.
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

elaboração das demonstrações contábeis são: 
As receitas e despesas são reconhecidas e apropriadas segundo o 
regime de competência. 

conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os rendimentos 

bem como os efeitos de ajuste de ativo para o valor de mercado ou de 

Ativo e no Passivo Circulantes, com o objetivo de transferir para o Não 

meses subsequentes à respectiva data-base. 

 – quando a Entidade gerencia tais 
investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores 

circulante e os ganhos ou perdas decorrentes de mudanças no valor justo 
são reconhecidos no resultado do período; – os 

no ativo circulante e não circulante da Entidade, de acordo com a 
maturidade do título e os ajustes decorrentes de variações do valor justo, 

líquido dos efeitos tributários, sendo transferidos para o resultado 

títulos e valores mobiliários; e – são 
apresentados no ativo circulante e não circulante da Entidade, de acordo 
com a maturidade do título e são avaliados pelo seu valor de aquisição, 

contábeis intermediárias, calculados com base na taxa efetiva de juros dos 
respectivos títulos. 

As provisões para o imposto de renda e para a contribuição social 

e. A elaboração 
de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas 

Juros

Quotas de Fundos. Investimentos - -

Anbima

Anbima
76.792 76.793

A Entidade adota o PU do Mercado Secundário ANBIMA como parâmetro 

6. CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES
Refere-se ao resultado mensal acumulado com as operações do Consórcio 

apuração e o restante no início do exercício seguinte, após aprovação 

demonstrado:

31.12.17 31.12.16

Reembolso de ações judiciais
648 884

7. ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

tais como despesas com desenvolvimento para sistemas de computação e 

Estão assim representados:

31.12.17 31.12.16

Equipamentos
Móveis, máquinas e utensílios
Veículos 5 4
Benfeitorias em imóveis de terceiros

162 125

Desenvolvimento de sistemas de computação

143 111
8. CONTAS A PAGAR
Estão assim demonstrados:

Composição 31.12.17 31.12.16

Fornecedores pessoas jurídicas
-

Dividendos a pagar -
-

Imposto de renda -
Imposto sobre serviços - 5
Contribuições previdenciárias -
Fgts -
Contribuições sociais retidas na fonte - 5

Imposto de renda
Contribuição social

-
Pis -

8.786 772

extraordinária aprovaram a distribuição de dividendos no valor de 

9. DÉBITOS DAS OPERAÇÕES

31.12.17 31.12.16

387 249
10. PROVISÕES TÉCNICAS

 

atuariais que deram origem aos planos de benefícios e com observância às 
normas legais, apresentando a seguinte posição:

31.12.17 31.12.16

Sinistros ocorridos e não avisados – IBNR
Despesas administrativas – PDA

60.356 56.853

no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação 
e no registro de certos valores determinados com base em estimativa. Itens 

incluem, dentre outros: os títulos e valores mobiliários avaliados pelo 

das transações registradas com base em estimativas poderá ser feita por 
valores diferentes dos registrados em função das imprecisões inerentes 
ao processo de sua determinação. A Administração revisa as premissas 

semestralmente. 

segurado paga o prêmio no banco, que credita em conta corrente exclusiva 

informação correspondente ao respectivo Consórcio, sem movimentação 

com vistas a garantir plenamente os riscos assumidos em suas operações. 

respectivo relatório.
4. DISPONIBILIDADES
Registram a existência de numerários, de propriedade da Sociedade, em 
poder de Instituições Financeiras, a saber:

31.12.17 31.12.16

-

Investimento Multimercado, cuja data da liquidação coincidiu com o dia 

5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Exercício Exercício 

31.12.17 % 31.12.16 %
60.437 67.798

60.437 56.866
Adam Macro FIC DE FIM - -

- - 10.932
16.356 15.851

76.793 83.649
Circulante

- -

de aquisição e ajustados como segue:

31.12.16 IRRF
-
-
-

Fundo Multimercado - - -
- - -
- - -

-

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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que todos os contratos relativos a este plano se encontram cancelados 

de sinistros nos anos anteriores ao encerramento do plano de previdência.

responsabilidade em relação ao controle dos capitais de risco e o 
decorrente acompanhamento de sua solvência. Em consequência da 

transferido por qualquer contrato onde haja a possibilidade futura de que 
o evento de sinistro ocorra. Como todos os contratos relativos à carteira 

obrigações decorrentes dos mesmos, conclui-se que não há mais riscos em 

quadro abaixo apresenta a composição de sua arrecadação, inclusive com 

período do ano anterior.

% %

- -
21.118 32.003

Na tabela 

2 - - -
13 12 - -

Exercício atual - -
Exercícios anteriores 4 5 - -

15 12 - -
Exercício atual - -
Exercícios anteriores - -

- - - -

2 - - -

Um ano mais tarde - - -
Dois anos mais tarde - -

-
Quatro anos mais tarde    
14. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Está assim demonstrado: , totalmente subscrito e 

ações ordinárias sem valor nominal, estando assim distribuídas:

Espécie %

8.922.078

Entidade aguarda a aprovação por parte da Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP.

%

8.922.078 4.198.622 13.120.700 
 

Reserva Especial para Dividendos 

lucro líquido, para formação de reserva para aumento de capital, cujo saldo 
 

31.12.17 31.12.16

- -
- -

20.648 26.837

Capital adicional de risco de subscrição - -

Capital adicional de risco operacional
Capital adicional de risco de mercado

-
15.000 15.000

5.648 11.837

um montante de ativos líquidos, em excesso a necessidade de cobertura 

pela Sociedade, conforme se observa dos valores da carteira de ativos 

20. GESTÃO DE RISCO

antecipando a necessidade de capital decorrente de possíveis alterações nas 

esforço integrado de ações, controles e processos, de forma a contemplar 

- É a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes 

cambial, das taxas de juros, dos preços das ações e dos preços das mercadorias 

dos órgãos reguladores e alinhado com as melhores práticas do mercado 
nacional, a política que norteia as ações de gerenciamento do risco de mercado 

-  - É a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao 
não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações 

de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação e aos 
custos de recuperação. III -  - É o risco da Instituição 

os recebimentos e pagamentos previstos. A política de gestão do risco de 

e mantidos, bem como as ferramentas necessárias para sua gestão em cenários 

 – É a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de 

de eventos externos, incluindo o risco legal. A Entidade considera a atividade 

de valor à instituição. A melhoria de processos internos e o suporte às áreas 
de negócio têm permitido que a gestão do risco operacional contribua para o 

comprometimento do capital.
21. COMPLIANCE 

a manutenção de seus procedimentos de controles internos, e atendendo às 
determinações da SUSEP, inclusive quanto ao trabalho de Auditoria Interna. 

SUSEP foram observados, estando a Entidade resguardada por controles 

para praticamente todas as áreas administrativas e operacionais, buscando o 
atendimento às determinações previstas naquele normativo. 

DIRETORIA EXECUTIVA

Francisco Ferreira Neto – Diretor de Controles Internos
CONTROLADORIA

ATUÁRIO TÉCNICO RESPONSÁVEL

A Sociedade 

 
segundo a proposta da Administração, no pressuposto de sua aprovação 

15. RAMOS DE ATUAÇÃO

de atuação:

31.12.17 31.12.16

Prêmios ganhos
Sinistros retidos

16. PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS
A Entidade vem discutindo judicialmente duas ações judiciais que, 
baseados em nossos advogados, consideramos uma provável e outra 

- - -
- -

A movimentação no período foi a seguinte:

31.12.16 Constituições Pagamento Estornos 31.12.17
Cíveis 23 - - -

23 - 1 - - 24 

17. DETALHAMENTO DE CONTAS DA DEMONSTRAÇÃO DO 
RESULTADO
As principais contas de resultado apresentavam os seguintes saldos  

31.12.17 31.12.16
(17.767) (27.237)

Despesas com sinistros de consórcios e fundos
Variação da provisão de sinistros ocorridos, mas 

não avisados
(249) (448)

Comissões sobre prêmios
(1.955) (1.883)

Despesas com pessoal próprio
Despesas com serviços de terceiros

Despesas com publicações

(629) (1.228)
-

Contribuições para o PIS
Contribuição sindical -

3.223 3.851

Receitas com fundos de investimentos

7 6
Dividendos e rendimentos

(2.244) (2.437)

18. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

31.12.17 31.12.16
  

Resultado antes dos 
impostos e contribuições

- -
- -

Base de cálculo

- - -
797 657 1.028 850

19.  DEMONSTRATIVO DE CAPITAL REQUERIDO E LIQUIDEZ 

A adequação do capital da Sociedade está assim demonstrada:

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Participantes, Conselheiros e Diretores da
PREVIMAX PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEGURADORA S.A.

Examinamos as demonstrações contábeis da PREVIMAX 

as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas representam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

a funcionar pela Superintendência de Seguros Privados – Susep. 

normas brasileiras e internacionais de auditoria e nossas responsabilidades, 
em cumprimento a tais normas, estão descritas no tópico 5 adiante. Somos 
independentes em relação à Sociedade, de acordo com os princípios previstos 

emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as 

fundamentar nossa opinião. 

informações que constam do Relatório da Administração e nossa opinião 
sobre as demonstrações contábeis não abrange tal Relatório e, portanto, não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre o mesmo. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa 

mesmo está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis 
ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta 
estar distorcido de forma relevante. Não temos nada a relatar no presente caso. 

A Administração 

contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 

Privados – Susep e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração dessas demonstrações, 
a não ser que ela pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, 
ou não tenha alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 

Nossos objetivos são obter segurança 

livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 

e internacionais aplicáveis, sempre detecta eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 

dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 

contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 

apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressar opinião 

e respectivas divulgações feitas pela Administração; d. Concluímos sobre 
a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, mediante as evidências de auditoria obtidas, que não existe 

da Sociedade. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 

futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade 

das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se elas representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os 

FERNANDO 
MOTTA & ASSOCIADOS -  

212 cm -27 1065509 - 1

TuF EmPrEENDimENToS E PArTiCiPAÇÕES S.A.
 CNPJ/mF nº 15 .621 .219/0001-85 - NIre 31 .300 .115 .992

aTa de assembleIa Geral eXTraordINÁrIa realIZada 
em 29 de deZembro de 2017 . daTa, Hora e loCal: aos 29 
de dezembro de 2017, às 10:00 horas, na sede social da TuF empre-
endimentos e Participações s .a . (“Companhia”), localizada em belo 
Horizonte/mG, na rua sapucaí, n . 383, 7º andar, parte, bairro Floresta, 
CeP 30 .150-904 . CoNVoCaçÃo e PreseNças: tendo em vista 
a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social 
da Companhia, conforme assinaturas lançadas no livro de presença de 
acionistas, restaram dispensadas as formalidades de convocação, nos 
termos do § 4º do artigo 124 da lei 6 .404/76 (“lei das sociedades 
anônimas”) . ComPosIçÃo da mesa: assumiu a presidência dos 
trabalhos o sr . marcus Vinicius de Faria Penteado, que escolheu a sra . 
Talita Vasiunas Costa silva para secretariar a assembleia . ordem do 
dIa: deliberar sobre (i) a aprovação do Instrumento de Protocolo e 
Justificação de Incorporação da Companhia pela ULTRAFERTIL S.A., 
pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de socie-
dade anônima fechada, inscrita no CNPJ sob o nº 02 .476 .026/0001-36, 
registrada na Junta Comercial do estado de minas Gerais sob o NIre 
3130011503-8, com sede em belo Horizonte/mG, na rua sapucaí, 
n . 383, 7º andar, parte, bairro Floresta, CeP 30 .150-904 (“Incorpora-
dora”); (ii) a ratificação da nomeação de empresa especializada para 
avaliação do patrimônio líquido da Companhia; (iii) a aprovação do 
laudo de avaliação do patrimônio líquido da Companhia; (iv) a opera-
ção de incorporação da Companhia pela Incorporadora; (v) a outorga 
de autorização para que a administração da Companhia tome as provi-
dências necessárias à efetivação da incorporação; e (vi) a extinção da 
Companhia em virtude da incorporação .delIberações: Instalada a 
assembleia, após discussão e votação da matéria constante da ordem 
do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer obje-
ções ou ressalvas, deliberaram o seguinte: (i) aprovar integralmente e 
sem ressalvas, para as finalidades dos artigos 224, 225, 226 e 227 da 
Lei nº 6.404/76, o Instrumento de Protocolo e Justificação de Incorpo-
ração da TuF empreendimentos e Participações s .a . pela ultrafertil 
S.A. (“Protocolo e Justificação”), que compõe o AnexoI desta ata, fir-
mado em 29 de dezembro de 2017 pelos órgãos de administração da 
Incorporadora e da Companhia. O Protocolo e Justificação também será 
apresentado e deverá ser objeto de deliberação e aprovação pela Com-
panhia, na qualidade de única acionista da Incorporadora, em assem-
bleia geral extraordinária a ser realizada nesta mesma data, que deverá 
autorizar os administradores da Incorporadora a realizar a incorporação 
e a praticar todos os atos necessários para a sua concretização . uma vez 
aprovada pela presente assembleia e pela assembleia geral da Incorpo-
radora, a incorporação ora proposta operar-se-á nos exatos termos do 
Protocolo e Justificação. (ii) Aprovar e ratificar a nomeação da BAKER 
TIllY brasIl mG audITores INdePeNdeNTes, sociedade 

inscrita no CNPJ sob o nº 26 .230 .862/0001-02, com sede na cidade 
de belo Horizonte, estado de minas Gerais à rua santa rita durão, n . 
852, 2º andar, CeP 30140-111, registrada originalmente no Conselho 
regional de Contabilidade do estado de minas Gerais – CrC-mG sob 
o nº 005 .455/o-1, com seu Contrato social registrado no Cartório de 
registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de belo Horizonte/
mG sob o nº 74215, no livro a, em 01 de fevereiro de 2012 (“empresa 
especializada”), como empresa especializada para avaliar o acervo 
líquido do patrimônio da Companhia a ser incorporado pela Incorpora-
dora, pelo critério de avaliação do valor de patrimônio líquido contábil, 
em conformidade com o Protocolo e Justificação. O Presidente soli-
citou que a secretária da mesa procedesse à leitura do referido laudo 
de avaliação e, concluída a leitura, não houve objeções aos termos do 
referido documento por parte dos acionistas da Companhia . (iii) apro-
var integralmente e sem ressalvas o laudo de avaliação do patrimônio 
líquido da Companhia (“laudo de avaliação”), constante do anexo I 
do Protocolo e Justificação, e que constitui base para a sua incorporação 
pela Incorporadora, tendo sido elaborado pela empresa especializada 
de acordo com o balanço patrimonial levantado com data-base de 31 
de outubro de 2017. Para fins da operação de incorporação, a Empresa 
especializada avaliou o patrimônio líquido da Incorporada em valor 
equivalente a r$1 .549 .252 .744,66 (um bilhão, quinhentos e quarenta e 
nove milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e quarenta e 
quatro reais e sessenta e seis centavos), representado pelos elementos 
ativos e passivos da Companhia, conforme descrito no Protocolo e Jus-
tificação (“Acervo Líquido Incorporado”). (iv) Aprovar a operação de 
incorporação da Companhia pela Incorporadora, nos exatos termos do 
Protocolo e Justificação. Como consequência, a Companhia será extinta 
e todas as ações por ela emitidas serão canceladas . as ações de emissão 
da Incorporadora detidas pela Companhia serão conferidas às acionis-
tas desta, de acordo com suas respectivas participações no capital social 
da Companhia . Considerando que a Companhia não possui qualquer 
outro investimento ou ativo, senão o investimento na Incorporadora, 
não haverá, como resultado da incorporação do acervo líquido Incor-
porado, aumento do capital social da Incorporadora . o quadro abaixo 
detalha a relação de troca entre as ações da Companhia canceladas e as 
ações da Incorporadora recebidas pelas acionistas da Companhia:

Quadro demoNsTraTIVo da relaçÃo de 
TroCa deCorreNTe da oPeraçÃo

Titularidade
ações de emissão 

da Incorporada 
Canceladas

ações de emissão da 
Companhia recebidas

Vale Fertilizantes s .a . 269 .446 .505 680 .293
VlI multimodal s .a . 1 .304 .893 .453 3 .295 .016

ToTal 1 .574 .339 .958 3 .975 .309

sendo assim, após a efetivação da incorporação, o capital social da 
Incorporadora será de r$1 .221 .921 .404,84 (um bilhão, duzentos e vinte 
e um milhões, novecentos e vinte e um mil, quatrocentos e quatro reais 
e oitenta e quatro centavos), dividido em 3 .975 .309 (três milhões, nove-
centas e setenta e cinco mil e trezentas e nove) ações ordinárias, nomi-
nativas e sem valor nominal, todas com direitos previstos no estatuto 
social da Incorporadora, distribuídas entre as acionistas da seguinte 
forma:

ulTraFerTIl s .a . - Quadro societário após a Incorporação
aCIoNIsTa ações ParTICIPaçÃo (%)

Vale Fertilizantes s .a . 680 .293 17,11%
VlI multimodal s .a . 3 .295 .016 82,89%

ToTal 3 .975 .309 100

(v) aprovar que a administração da Companhia possa tomar todas as 
medidas e providências que se fizerem necessárias à execução e imple-
mentação da incorporação ora aprovada, sendo conferidos aos adminis-
tradores todos os poderes para, em conjunto ou isoladamente, assina-
rem todos os documentos, realizarem todas as transferências de bens 
e afins, inclusive registros, averbações, publicações e transferências 
junto a quaisquer órgãos da administração pública municipal, esta-
dual ou federal, direta ou indireta, e junto a qualquer ente privado . (vi) 
aprovar a extinção de pleno direito da Companhia em razão de sua 
incorporação pela Incorporadora, com a sucessão da totalidade de seus 
direitos e obrigações pela Incorporadora . eNCerrameNTo: Nada 
mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, para lavratura 
desta ata, que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem res-
trições ou ressalvas, foi assinada pelos acionistas presentes, ao final 
deste instrumento . belo Horizonte/mG, 29 de dezembro de 2017 .
assINaTuras:mesa: marcus Vinicius de Faria Penteado – Presi-
dente; Talita Vasiunas Costa silva – secretária . aCIoNIsTas: (i) Vale 
Fertilizantes s .a ., (p .p . Carolina Cardoso); (ii) VlI multimodal s .a . 
(p .p . Talita Vasiunas Costa silva) . belo Horizonte, 29 de dezembro 
de 2017. Certifico que a presente ata é copia fiel da lavrada em livro 
próprio e que foi assinada digitalmente pela secretária da mesa . Talita 
Vasiunas Costa silva - secretária . Certidão - Junta Comercial do estado 
de Minas Gerais. Certifico registro sob o nº 6517803 em 22/02/2018. 
Marinely de Paula Bomfim - secretária-Geral .

28 cm -27 1065678 - 1

iNSTiTuTo HErmES PArDiNi S/A - 
CNPJ/mF n . º 19 .378 .769/0001-76 - NIre 3130009880-0 - (Compa-
nhia aberta)
CERTIDÃO DE REGISTRO AGE IHP 02/10/2017- Certificamos que 
a ata de assembleia Geral extraordinária realizada em 02/10/2017 ás 
15:00 horas, publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 
01/11/2017, pág . 02, e no diário do Comércio de belo Horizonte/mG, 
em 01/11/2017, pág . 09, foi devidamente registrada na JuCemG sob o 
n .° 6434384 em 04/01/2018, protocolo 175060-401 – 27/10/2017 . 

2 cm -27 1065823 - 1

iNSTiTuTo HErmES PArDiNi S/A -
CNPJ/mF n . º 19 .378 .769/0001-76 - NIre 

3130009880-0 - (Companhia aberta)
CERTIDÃO DE REGISTRO AGE IHP 01/12/2017 - Certificamos que 
a ata de assembleia Geral extraordinária realizada em 01/12/2017 ás 
10:00 horas, publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais 
em 05/12/2017, pág . 02, e no diário do Comércio de belo Horizonte/
mG, em 05/12/2017, pág . 07, foi devidamente registrada na JuCemG 
sob o n .º 6437164 em 08/01/2018, protocolo 17581331 – 28/12/2017 .

2 cm -27 1065597 - 1
SPE BoA ViSTA 2 ENErGiA S.A.

CNPJ 09 .551 .294/0001-14
a sPe boa Vista 2 energia s .a ., por determinação do Conselho esta-
dual de Política ambiental - CoPam, torna público que solicitou 
através do Processo administrativo 00006/2003/004/2015 e Processo 
administrativo 00006/2003/005/2016, licença de operação para o 
empreendimento Pequena Central Hidrelétrica - PCH boa Vista 2, para 
atividade de geração e transmissão de energia, município de Varginha, 
estado de minas Gerais .

2 cm -27 1065354 - 1
uNiSSuL SuPErmErCADoS S/A

CNPJ 06 .311 .489/0001-07 - NIre 3130001992-6
aVIso aos aCIoNIsTas - acham-se à disposição dos senhores 
acionistas da uNIssul suPermerCados s/a, inscrita no CNPJ 
06 .311 .489/0001-07, os documentos a que se refere o artigo 133 da 
lei nº 6 .404/76, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro 
de 2017, com exceção do documento previsto no inciso III, não aplicá-
vel ao caso . a documentação encontra-se disponível na sede social da 
Companhia, localizada na rua Gaspar lopes, nº 81, Centro, na cidade 
de Alfenas/MG e também na sua filial de Pouso Alegre/MG, localizada 
na rua das Quaresmeiras, nº 500, distrito Industrial, locais onde as 
cópias poderão ser obtidas . alfenas, 28 de fevereiro de 2018 . Carlos 
magno de souza Fonseca - diretor Presidente

3 cm -27 1065620 - 1
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