DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF nº 16.614.075/0001-00
NIRE: 313.000.258-37

COMUNICADO AO MERCADO
Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2018 - Direcional Engenharia S.A. (BM&FBOVESPA: DIRR3) ("Companhia"), para os fins do disposto no art. 12 da Instrução CVM nº358/02, conforme alterada, informa
ao mercado que recebeu de seus acionistas Ricardo Valadares Gontijo, inscrito no CPF/MF sob o nº
155.017.286-72, e Allianca Fundo de Investimentos no Exterior (Fundo Allianca), inscrito no CNPJ/MF sob
o n.º 13.593.258/0001-90, do qual o Sr. Ricardo é único quotista, (“Acionistas”) declarações de
aquisição/alienação de participação acionária por meio das quais os Acionistas informam que:
O Sr. Ricardo Valadares Gontijo integralizou 8.000.000 (oito milhões) de ações de emissão da Companhia,
equivalentes a 5,22% do total de ações emitidas pela mesma (“Integralização”) no Allianca Fundo, do qual
é o único quotista.
Em virtude da Integralização, a quantidade de ações de titularidade de Sr. Ricardo atingiu 3.000.001 (três
milhões e uma), representativas de 1,96% do total de ações ordinárias de emissão da Companhia, e a
quantidade de ações de titularidade do Fundo Alliança atingiu 17.843.653 (dezessete milhões, oitocentos
e quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e três), representativas de 11,63% do total de ações ordinárias
de emissão da Companhia.
O Fundo Allianca é administrado por BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda, com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477, 14º andar, Itaim Bibi, e inscrita no
CNPJ sob número 60.451.242/0001-23, (BTG Pactual MW).
Os acionistas juntamente com BTG Pactual MW declararam ainda que:
(i) o objetivo da operação acima mencionada não é a alteração do controle acionário ou da estrutura
administrativa da Companhia;
(ii) não são titulares de outros valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos referenciados em
ações de emissão da Companhia, sejam de liquidação física ou financeira; e
(iii) não foram celebrados quaisquer contratos regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda
de valores mobiliários de emissão da Companhia.
Encontra-se em anexo correspondência recebida pela Companhia.
Belo Horizonte, 02 de Janeiro de 2018.

José Carlos Wollenweber Filho
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2017
À
DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
Rua dos Otoni, nº 177
CEP: 30.150-270 – Belo Horizonte, MG
At.: Carlos Wollenweber
REF.: DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. - DECLARAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA
RELEVANTE.
Prezado Senhor,
RICARDO VALADARES GONTIJO, inscrito no CPF/MF sob o nº 155.017.286-72, na qualidade de acionista da
Direcional Engenharia S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
na Rua dos Otoni, nº 177, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.614.075/0001-00 (“Companhia”), vem em cumprimento à
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução
CVM 358”), informar que:
(i) integralizou 8.000.000 (oito milhões) de ações de emissão da Companhia, equivalentes a 5,22% do total de ações
emitidas pela mesma (“Integralização”) no Allianca Fundo, do qual é o único quotista:
(ii) em virtude da Integralização, a quantidade de ações de titularidade de Sr. Ricardo atingiu 3.000.001 (três milhões
e uma), representativas de 1,96% do total de ações ordinárias de emissão da Companhia, e a quantidade de ações
de titularidade do Allianca Fundo atingiu 17.843.653 (dezessete milhões, oitocentos e quarenta e três mil, seiscentos
e cinquenta e três), representativas de 11,63% do total de ações ordinárias de emissão da Companhia.
(iii) o objetivo da operação acima mencionada não é a alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa
da Companhia;
(iv) não detêm bônus de subscrição, direitos de subscrição de ações, opções de compra de ações e debêntures
conversíveis em ações de emissão da Companhia; e
(v) não foram celebrados quaisquer contratos regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores
mobiliários de emissão da Companhia.
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RICARDO VALADARES GONTIJO

