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… continuação Argo Seguros Brasil S.A.

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Diretores e Acionistas da Argo Seguros Brasil S.A. – São Paulo – SP
Examinamos as demonstrações financeiras da Argo Seguros Brasil S.A. 
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezem-
bro de 2013 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para 
o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práti-
cas contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da Adminis-
tração sobre as demonstrações financeiras: A Administração da Com-
panhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de 
Seguros Privados – SUSEP e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Responsabilidade dos auditores independentes: Nossa res-
ponsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 
financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as 

normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem 
o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja 
planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que 
as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. Uma 
auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obten-
ção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentadas 
nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem 
do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção rele-
vante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os contro-
les internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos 
de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de 
expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Com-
panhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práti-
cas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas 
pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demons-

trações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Opinião: Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anteriormente 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da Argo Seguros Brasil S.A. em 31 de 
dezembro de 2013, o desempenho de suas operações e os seus fluxos 
de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. Ênfase: Conforme men-
cionado na nota explicativa nº 15-c, o Capital Mínimo Requerido (CMR) da 
Companhia em 31 de dezembro de 2013 apresentou-se inferior ao valor 
exigido pelos requerimentos da Resolução CNSP nº 282 de 2013, no mon-
tante de R$ 3.921 mil. Nossa opinião não está ressalvada por esse assunto.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2014.
 Ernst & Young Eduardo Wellichen
 Auditores Independentes S.S. Contador

 CRC 2SP 015.199/O-6 CRC 1SP 184.050/O-6

Diretoria

Parecer Atuarial
Aos Acionistas da Argo Seguros Brasil S.A.
Elaboramos a avaliação atuarial com base em 31 de dezembro de 2013, 
conforme estabelecido na Circular SUSEP no 272/04. Elaboramos também 
o Teste de Adequação de Passivos a partir dos parâmetros definidos pela 
Circular SUSEP 457/2012 e não foi identificada necessidade de ajuste nas 
provisões técnicas para a data base de 31 de dezembro de 2013. Nossa 
responsabilidade é a de emitir um parecer sobre esta avaliação atuarial. 

Nossos exames foram conduzidos de acordo com os princípios atuariais e 
compreenderam, principalmente, avaliar a adequação das provisões técni-
cas em relação aos compromissos da empresa com os segurados. Avalia-
mos também a adequação do limite de retenção por risco da empresa com 
base em seu patrimônio líquido ajustado. Verificamos os dados, a metodo-
logia e consistência das provisões técnicas constituídas e ratificamos que 
os critérios estabelecidos nas normas vigentes e nas notas técnicas das 
provisões estão sendo obedecidos e que as provisões técnicas constitu-

ídas na data de 31 de dezembro de 2013 encontram-se adequadas nos 
aspectos relevantes no que diz respeito às práticas atuariais aplicáveis. O 
limite de retenção por risco deve ser revisto para adequação ao montante 
de patrimônio líquido ajustado atual.
André Correia  Pedro Purm Júnior
Atuário Responsável MIBA 1141  Diretor Responsável Técnico
Towers Watson CIBA 19  Argo Seguros Brasil S.A.
CNPJ 50.245.935-0002-97

Pedro Purm Junior – Presidente Christoph David Glatz – Diretor André Luís Correia – MIBA 1141 – Atuário Benildo de Araújo Costa – Contador CRC 1SP 176.424/O-3

Centrovias Sistemas Rodoviários S.A.
CNPJ/MF nº 02.555.926/0001-79 – NIRE 35.300.155.611 – Companhia Aberta

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de fevereiro de 2014
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 14/02/2014, às 14:00 hs., na sede social da Cia., localizada na Rod. 
Washington Luis (SP 310), Km 216,8, Pista Sul, Itirapina-SP. 2. Convocação e Presença: Presentes os acionistas 
que representam a totalidade do capital social da Cia., em razão do que fi ca dispensada a convocação, nos termos 
do Art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos 
Acionistas. 3. Composição da Mesa: Presidida pelo Sr. Marcos Pinto Almeida e secretariada pela Sra. Maria de 
Castro Michielin. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre, conforme manifestação do Conselho de Administração da Cia. 
em reunião realizada em 14/02/2014: (i) a realização da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em 
ações, em série única, em regime de garantia fi rme, da espécie quirografária, de emissão da Cia., no valor de até 
R$ 400.000.000,00 (“Debêntures”), as quais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de coloca-
ção (“Emissão” e “Oferta Restrita”), nos termos da Lei nº 6.385/76, conforme alterada, e da Instrução da Comissão 
de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”); e (ii) a autoriza-
ção à diretoria da Cia. para tomar todas as providências necessárias à realização da Oferta Restrita, incluindo a 
celebração do “Instrumento Particular de Escritura da Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversí-
veis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de 
Colocação, da Centrovias Sistemas Rodoviários S.A.” (“Escritura de Emissão”), do Contrato de Distribuição (con-
forme defi nido abaixo) e todos e quaisquer contratos e/ou instrumentos e seus eventuais aditamentos, incluindo 
sem limitação o aditamento à Escritura de Emissão, que ratifi cará o resultado do Procedimento de Bookbuilding 
(conforme defi nido abaixo) e fará constar a taxa fi nal de Remuneração das Debêntures. 5. Deliberações: Exami-
nadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foi deliberada, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer restrições: (I) Aprovação da Emissão: aprovar a 2ª emissão de Debêntures da Cia., nos termos da 
Instrução CVM 476, a serem distribuídas sob o regime de garantia fi rme de colocação no montante de até 
R$400.000.000,00, sendo que as Debêntures terão as seguintes características e condições: (a) Número da 
Emissão: a Emissão representa a 2ª Emissão de Debêntures da Cia.; (b) Valor Total da Emissão e Data de 
Emissão: o valor total da Emissão será de até R$400.000.000,00, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 
20/03/2014 (“Data de Emissão”); (c) Data de Vencimento: a data de vencimento das Debêntures será em 
20/06/2018 (“Data de Vencimento”); (d) Número de Séries: a Emissão será realizada em uma única série; (e) 
Quantidade de Debêntures: a Emissão será composta de até 40.000 Debêntures; (f) Regime de Colocação: as 
Debêntures serão objeto de distribuição pública, sob regime de garantia fi rme de colocação, no montante de até 
R$400.000.000,00, de forma individual e não-solidária entre os coordenadores da Oferta Restrita nos termos do 
“Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública com Esforços Restritos de 
Colocação de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, em 
Regime de Garantia Firme, da Segunda Emissão da Centrovias Sistemas Rodoviários S.A.” (“Contrato de Distri-
buição”), o qual será celebrado entre a Cia. e as instituições fi nanceiras que atuarão na qualidade de Coordenado-
res (conforme defi nidos abaixo) da Oferta Restrita; (g) Coleta de Intenções de Investimento: O Banco Itaú BBA 
S.A. (“Coordenador Líder”), o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”) e a HSBC Corretora de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A. (“HSBC” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o BTG Pactual, “Coordenadores”) organizarão 
procedimento de coleta de intenções de investimento, sem recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máxi-
mos, observado o disposto no Art. 3º da Instrução CVM 476, para verifi cação, junto aos investidores qualifi cados, 
da demanda pelas Debêntures em diferentes níveis de taxa de juros (“Procedimento de Bookbuilding”), de forma 
a defi nir a taxa fi nal do Acréscimo sobre a Taxa DI (conforme defi nido abaixo). O resultado do Procedimento de 
Bookbuilding será ratifi cado por meio de aditamento à Escritura de Emissão, que deverá ser levado a registro 
perante a JUCESP, fi cando desde já a Cia. e o Agente Fiduciário autorizados e obrigados a celebrar tal aditamento 
sem a necessidade de prévia aprovação societária ou de realização de Assembleia Geral de Debenturistas, uma 
vez que a taxa máxima de Remuneração das Debêntures já foi deliberada; (h) Destinação dos Recursos: os 
recursos líquidos obtidos pela Emissora por meio da integralização das Debêntures, após o pagamento das des-
pesas e comissões da Oferta Restrita, serão destinados integralmente para refi nanciamento de dívidas existentes 
e para usos gerais da Emissora; (i) Banco Liquidante e Escriturador Mandatário: o banco liquidante da Emissão 
é o Itaú Unibanco S.A., instituição fi nanceira com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo 
Setúbal, São Paulo-SP, CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04 (“Banco Liquidante”). O escriturador mandatário das 
Debêntures é a Itaú Corretora de Valores S.A., instituição fi nanceira com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 
3.400, 10º andar, São Paulo-SP, CNPJ/MF nº 61.194.353/0001-64 (“Escriturador Mandatário”); (j) Agente Fiduci-
ário: a Cia. constituiu e nomeou a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição fi nan-
ceira com sede na Av. das Américas, 4.200, Bloco 4 – Sala 514, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, CNPJ/MF nº 
17.343.682/0001-38, como agente fi duciário, representando a comunhão dos Debenturistas da Emissão (“Agente 
Fiduciário”); (k) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário das Debêntures, na Data de Emissão, será de 
R$10.000,00 (“Valor Nominal Unitário”), o qual não será objeto de atualização ou correção por qualquer índice; (l) 
Forma, Tipo, Conversibilidade, Espécie e Comprovação da Titularidade: as Debêntures serão nominativas e 
escriturais, sem emissão de cautelas ou certifi cados e não serão conversíveis em ações de emissão da Cia.. As 
Debêntures serão da espécie quirografária. A titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido 
pela instituição fi nanceira responsável pela escrituração das Debêntures, o Escriturador Mandatário. Adicional-
mente, para as Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na CETIP S.A. – Mercados Organizados 
(“CETIP”), será expedido, por esta, extrato em nome do Debenturista, que servirá de comprovante de titularidade 
de tais Debêntures; (m) Procedimento de Distribuição e Negociação: as Debêntures serão registradas para (i) 
distribuição no mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacio-
nalizado pela CETIP, sendo a distribuição liquidada fi nanceiramente por meio da CETIP; e (ii) negociação no 
mercado secundário, prioritariamente com a utilização de mecanismos que permitam o direito de interferência de 
terceiros, por meio da Plataforma Eletrônica de Negociação (“Cetip Trader”) e/ou do CETIP21 – Títulos e Valores 
Mobiliários (“CETIP21”), ambos administrados e operacionalizados pela CETIP, sendo as negociações liquidadas 
e as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP; (n) Local de Pagamento: os pagamentos a que fi zerem 
jus as Debêntures e quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos termos previstos na Escri-
tura de Emissão serão efetuados pela Emissora no dia de seu respectivo vencimento, de acordo com os procedi-
mentos adotados (a) pela CETIP, para as Debêntures custodiadas na CETIP, e/ou (b) pelo Banco Liquidante, para 
as Debêntures que não estejam vinculadas à CETIP; (o) Preço de Subscrição e Forma de Integralização: as 
Debêntures serão subscritas pelo seu Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração das Debêntures, calcu-
lada pro rata temporis, desde a Data de Emissão e a data da efetiva integralização, utilizando-se para tanto 8 casas 
decimais, sem arredondamento (“Preço de Subscrição”). As Debêntures serão integralizadas à vista, no ato da 
subscrição, pelo Preço de Subscrição, em moeda corrente nacional, de acordo com os procedimentos aplicáveis 

da CETIP; (p) Amortização do Valor Nominal Unitário: o Valor Nominal Unitário ou Saldo do Valor Nominal Uni-
tário (conforme abaixo defi nido) será amortizado em 07 parcelas semestrais, devidas sempre nos meses de junho 
e dezembro de cada ano, sendo que a primeira parcela será devida em 20/06/2015, e as demais parcelas serão 
devidas em cada uma das respectivas datas de amortização das Debêntures, de acordo com o previsto na Escri-
tura de Emissão, (cada uma, uma “Data de Amortização das Debêntures”); (q) Resgate Antecipado Facultativo 
Total: A Cia. poderá, observados os termos e condições estabelecidos na Escritura de Emissão, a seu exclusivo 
critério e independentemente da vontade dos Debenturistas, realizar, a partir do 25º mês contados da Data de 
Emissão (inclusive), o resgate antecipado facultativo total das Debêntures, mediante o pagamento do Valor Nomi-
nal Unitário ou Saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável, acrescido da Remuneração das Debêntures, 
calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão, ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente 
anterior, o que tiver ocorrido por último, até a data do efetivo resgate, e acrescido, ainda, da Taxa do Prêmio (con-
forme defi nido abaixo); (r) Remuneração das Debêntures: Sobre o Valor Nominal Unitário ou Saldo do Valor 
Nominal Unitário (conforme termo defi nido abaixo) incidirão juros correspondentes à variação acumulada de 100% 
das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfi nanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma 
percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas pela CETIP no informativo diário disponível em 
sua página na Internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de um spread ou sobre-
taxa ao ano, informado com 4 casas decimais, a ser defi nido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding, 
limitado a 1,15% ao ano (“Taxa Máxima”), com base em 252 dias úteis (“Acréscimo sobre a Taxa DI”), pro rata 
temporis, desde a Data de Emissão ou da Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior (inclu-
sive), conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento (exclusive), que deve ocorrer ao fi nal de cada Período 
de Capitalização (“Remuneração das Debêntures”). Para fi ns do cálculo da Remuneração das Debêntures, defi ne-
-se “Período de Capitalização” como o intervalo de tempo que se inicia na Data de Emissão, no caso do primeiro 
Período de Capitalização, ou na Data de Pagamento da Remuneração (conforme termo defi nido abaixo) imediata-
mente anterior, no caso dos demais Períodos de Capitalização, inclusive, e termina na Data de Pagamento da 
Remuneração (conforme termo defi nido abaixo) correspondente ao período, exclusive; quer seja a Data de Venci-
mento ou a data de vencimento antecipado das Debêntures. Cada Período de Capitalização sucede o anterior sem 
solução de continuidade. Para fi ns de cálculo da remuneração devida, “Saldo do Valor Nominal Unitário” signifi ca 
o Valor Nominal Unitário remanescente após a realização das amortizações das Debêntures; (s) Pagamento da 
Remuneração das Debêntures: O primeiro pagamento da Remuneração das Debêntures será devido em 
20/12/2014, e os demais pagamentos devidos, sempre, semestralmente, no dia 20 dos meses de junho e dezem-
bro de cada ano, até a Data de Vencimento (cada uma, uma “Data de Pagamento da Remuneração”); (t) Venci-
mento Antecipado: observado o disposto na Escritura de Emissão, o Agente Fiduciário deverá declarar antecipa-
damente vencidas todas as obrigações constantes da Escritura de Emissão e exigir o imediato pagamento pela 
Emissora do Valor Nominal Unitário ou do Saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da Remu-
neração das Debêntures, calculada pro rata temporis, desde a Data de Emissão ou da Data de Pagamento da 
Remuneração imediatamente anterior, conforme seja o caso, até a data do seu efetivo pagamento, na ocorrência 
das hipóteses de vencimento antecipado previstas na Escritura de Emissão; (u) Amortização Antecipada Facul-
tativa Parcial: A Cia. poderá, a seu exclusivo critério e independentemente da vontade dos Debenturistas, realizar, 
a partir do 25º mês contados da Data de Emissão, amortizações parciais antecipadas sobre o Valor Nominal Uni-
tário ou Saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, da totalidade das Debêntures em circulação (“Amorti-
zação Antecipada Facultativa Parcial”), mediante o pagamento de uma parcela do Saldo do Valor Nominal Unitário 
das Debêntures em Circulação, limitado a 98%, acrescido: (i) da Remuneração das Debêntures, calculada pro rata 
temporis desde a Data de Emissão (ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, o que tiver 
ocorrido por último) até a data do efetivo pagamento da Amortização Antecipada Facultativa Parcial; e (ii) do prê-
mio de amortização, equivalente a 0,30% ao ano (“Taxa do Prêmio”), aplicado sobre o valor resgatado, devida-
mente atualizado, conforme procedimentos estabelecidos na Escritura de Emissão; (v) Aquisição Facultativa: A 
Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures em circulação, observado o disposto no § 3º do Art. 55 
da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, por valor igual ou inferior ao Saldo do Valor Nominal Unitário, devendo o fato 
constar do relatório da administração e das demonstrações fi nanceiras ou por valor superior ao Saldo do Valor 
Nominal Unitário, desde que observe as regras expedidas pela CVM. As Debêntures adquiridas pela Emissora nos 
termos deste item poderão, a critério da Emissora, ser canceladas, permanecer em tesouraria ou ser novamente 
colocadas no mercado, observadas as restrições impostas pela Instrução CVM 476. As Debêntures adquiridas 
pela Emissora para permanência em tesouraria, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remu-
neração das Debêntures aplicável às demais Debêntures em circulação; (w) Repactuação: as Debêntures não 
serão objeto de repactuação programada; (x) Encargos Moratórios: sem prejuízo da Remuneração das Debên-
tures, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de qualquer quantia devida aos titulares de Debên-
tures, os débitos em atraso vencidos e não pagos pela Emissora, devidamente acrescidos da Remuneração das 
Debêntures, fi carão, desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, sujeitos a, independente-
mente de aviso, notifi cação ou interpelação judicial ou extrajudicial (i) multa convencional, irredutível e não com-
pensatória, de 2% e (ii) juros moratórios à razão de 1% ao mês; ambos calculados sobre o montante devido e não 
pago. (II) Delegação de Poderes à Diretoria da Companhia: fi ca a Diretoria da Cia. autorizada a (i) contratar uma 
ou mais instituições fi nanceiras autorizadas a operar no mercado de capitais para a distribuição pública das 
Debêntures; (ii) contratar os prestadores de serviços da Emissão, tais como o agente fi duciário, o banco liquidante, 
o escriturador mandatário, os assessores legais, entre outros; (iii) celebrar todos os documentos e praticar todos 
os atos necessários à efetivação da Emissão, incluindo sem limitação, a Escritura de Emissão, o Contrato de 
Distribuição e os demais documentos da Oferta Restrita, incluindo a celebração de todos e quaisquer contratos e/
ou instrumentos e seus eventuais aditamentos, incluindo sem limitação o aditamento à Escritura de Emissão, que 
ratifi cará o resultado do Procedimento de Bookbuilding e fará constar a taxa fi nal de Acréscimo sobre a Taxa DI; e 
(iv) independente de nova deliberação pelos acionistas ou pelo Conselho de Administração da Cia.: defi nir o valor 
total da emissão, a quantidade de títulos e a Remuneração das Debêntures após a conclusão do Procedimento de 
Bookbuilding. 6. Encerramento: 6.1. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se 
lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por: Presidente: Sr. Marcos Pinto Almeida; Secre-
tária: Sra. Maria de Castro Michielin; Acionistas: Arteris S.A. (por Felipe Ezquerra Plasencia e Maria de Castro 
Michielin), Sra. Marta Casas Caba, Sr. Marcos Pinto Almeida e Sr. David Antonio Diaz Almázan. Itirapina, 
14/02/2014. (ass.) Maria de Castro Michielin – Secretária. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e 
Tecnologia. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifi co o registro sob o nº 85.637/14-2 em 26/02/2014. 
Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Unimed Seguradora S.A.
CNPJ/MF nº 92.863.505/0001-06 -  NIRE 35300127072

Retificação
Em nossas Demonstrações Financeiras Findas em 31 de Dezembro 
de 2013, publicadas neste Diário em 27/02/2014, deixou de constar o 
Parecer Atuarial abaixo transcrito: 

Parecer Atuarial
Aos Administradores e Acionistas - Unimed Seguradora S/A. 
Em atendimento a Circular SUSEP nº 272/2004, foi realizada a Avaliação 
Atuarial na carteira de Seguros de Pessoas e planos de Previdência 
Complementar da Unimed Seguradora referente ao ano de 2013. 
O trabalho foi conduzido de acordo com os princípios atuariais, através 
de revisão, recalculo e aplicação de teste de consistência das provisões 
técnicas com a utilização de bases de dados consistentes e de boa 
qualidade. As provisões técnicas contabilizadas em 31 de dezembro de 
2013 foram calculadas de acordo com as normas vigentes, premissas de 
cada plano e Notas Técnicas Atuariais, mostrando-se adequadas e 
suficientes. Foi realizado ainda o Teste de Adequação do Passivo, em 
conformidade com a Circular SUSEP n° 457/2012, não sendo observado 
necessidade de ajuste das provisões. Diante do exposto, consideramos 
a Unimed Seguradora em equilíbrio técnico/atuarial para garantia dos 
compromissos assumidos com seus segurados e participantes. São 
Paulo, 27 de fevereiro de 2014. Lara Cristina da Silva Facchini - Atuária 
MIBA 1.118; Alexandre Augusto Ruschi Filho - Diretor Técnico.

Frigol Foods Participações S.A.
CNPJ nº 14.962.356/0001-10 - NIRE nº 3530041871-9
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Convidamos os senhores acionistas da Companhia a se reunirem no dia
17 de março de 2014, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, lo-
calizada no Município de São Paulo, Estado São Paulo, na Rua São
Benedito, nº 509, 1º andar, Conj. 13, CEP 04735-000, Alto da Boa Vista,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Exame, discussão e 
votação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013;
b) Destinação do resultado do exercício. Informações Gerais: I) Conforme
disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76, os acionistas poderão compare-
cer à Assembleia mediante apresentação do documento hábil de sua iden-
tidade, podendo ser representado por procurador constituído há menos de
1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Cia., advogado ou institui-
ção financeira. II) A Companhia informa que, em observância às disposi-
ções da Lei nº 6.404/1976 e da Instrução CVM nº 481/2009, os documen-
tos pertinentes à ordem do dia encontram-se à disposição dos acionistas 
na sede social, no site da Cia. (www.frigolfoods.com.br), bem como  
nas páginas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br)
e da BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros  
(www.bmfbovespa.com.br). São Paulo, 12 de fevereiro de 2014.

Djalma Gonzaga de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. 
(“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, a ser 
realizada, em primeira convocação, no dia 17 de março de 2014, 
às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e
Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777,
6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) aumento de capital da Companhia para fins de aumento 
do capital social da Santo Antônio Energia S.A.; e (ii) instrução de voto da
Companhia na condição de acionista da Santo Antônio Energia S.A., 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, para tomar todas as
providências cabíveis para a efetivação do aumento do capital social de
sua subsidiária integral, conforme item “i” acima. Instruções Gerais:
Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão
depositar os respectivos instrumentos de mandato, na sede social da
Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, 
sob a referência “Assembleia Geral Extraordinária”, com até 72 (setenta e 
duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. São 
Paulo, 28 de fevereiro de 2014. Madeira Energia S.A. - MESA - Manoel
Ailton Soares dos Reis - Presidente do Conselho de Administração.
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