
Na abertura do capital 
da colocação das ações 
e conceitos de valor 

imobiliário: 

 1) Qualifi cação da Compa-
nhia emissora institui-
ções e Contratuais para 
realizar a operação.

 2) Documentos necessá-
rios:

 • Copia da Ata da 
Assembléia Geral 
Extraordinária que 
autorize a operação.

 • Obrigações assumi-
das pelo Underwri-
ting, ou seja, se há 
garantia total ou ga-
rantia parcial.

 • Colocação das ações 
no Mercado Primário:

 – Quando as ações são 
colocadas pela primei-
ra vez no mercado, 
deve ser determinado 
o período fi xado pela 
empresa para as com-
pras das ações.

3) Tipos de Underwriting
 • Firme: - A Instituição 

Financeira subscreve a 
totalidade da emissão, 
a seu inteiro risco, para 
colocá-la no mercado. 

 • Melhor esforço: -  A 
Instituição Financei-

ra  assume apenas o 
compromisso de fazer 
o melhor esforço para 
colocar a emissão, no 
mercado dentro de 
determinado prazo.

 • Residual (stand by): -  A 
Instituição fi nanceira 
compromete-se a pro-
mover a colocação dos 
títulos durante certo 
prazo, fi ndo o qual ela 
subscreve a parcela não 
efetuada pelo público.

Não são valores 
Mobiliários:
 • Título da dívida pública 

Federal e Municipal
 • Títulos Cambiários de 

responsabilidade de 
instituições Financei-
ras, exceto debêntures 
quando emitidas.

Denominam-se primário 
aquele em que as ações são 
alocadas pela primeira vez, 
aos investidores.

Conceito de Valor Mobili-
ário: - Títulos emitidos por 
sociedades anônimas para 
colocação no Mercado, desti-
nado à captação de poupança 
do público investidor.

(*) - Direito Empresarial e Mercado 
de Capitais. 

Informações
no Contrato
de Underwriting

Leslie Amendolara (*)

Para veiculação de seus Balanços,
Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte

sua agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br
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A.LIFE ENTERTAINMENT GROUP S.A.
CNPJ/MF N°. 11.513.881/0001-60 NIRE 35.300.375.653

Ata de Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 02 de Fevereiro de 2016
Data, Hora e Local: Em 02 de fevereiro de 2016, às 20 horas, na sede da Sociedade, localizada na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Augusta, 3000, 1° andar, Cerqueira César, CEP 01412-100. Mesa: Presidente, Gustavo Luiz de 
Araujo e Silva; Secretário, Alessandro Vitali de Avila. Presença: Acionistas representando a totalidade das ações ordinárias
nominativas, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. Convocação: Dispensada em razão da 
presença de todos os acionistas, nos termos do disposto no artigo 124, parágrafo 4°, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de
1976 ("LSA"). Ordem do Dia: (i) deliberar, nos termos do artigo 173 da Lei 6.404/76, sobre proposta para redução do capital 
social da Companhia, no valor de R$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais), em razão do capital social ser
excessivo para consecução do objeto social da Companhia, com alteração do número de ações de emissão da Companhia
para 15.625.000 (quinze milhões, seiscentas e vinte e cinco mil) ações ordinárias; (ii) em função da redução do capital social
acima, deliberar sobre a proposta de alteração da redação do caput do Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia; (iii) Aprovar 
a delegação de competência à Diretoria para a prática dos atos administrativos decorrentes das deliberações da Assembleia
Geral ora convocada. (iv) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: Após as discussões 
relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas da Companhia deliberaram sem quaisquer restrições: (i) 
aprovar a proposta para redução de capital social da Companhia, no valor de R$ 12.500.000,00 , (doze milhões e quinhentos
mil reais), em razão do capital social ser excessivo para consecuto do objeto social da Companhia, com emissão de 3.125.000 
(três milhões cento e vinte e cinco mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, a ser depositadas em tesouraria, 
alterando do número de ações de emissão da Companhia para 15.625.000 (quinze milhões, seiscentas e vinte e cinco mil) 
ações ordinárias, e efetuando-se a devolução aos acionistas, do montante de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil
reais), na proporção da respectiva participação societária detida por cada um dos acionistas no capital social da Companhia. 
Dessa forma, o capital social da Companhia passa de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) para R$ 12.500.000,00 
(doze milhões e quinhentos mil reais), representado por 15.625.000 (quinze milhões, seiscentas e vinte e cinco mil) ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Nos termos do Artigo 174 da Lei 6.404/76 a redução de capital ora deliberada só 
se tomará efetiva 60 (sessenta) dias após a publicação desta ata; (ii) em função da redução de capital ora aprovada, aprovaram
a proposta de alteração do caput do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte nova 
redação; "Artigo 5°. O capital social é de R$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais), dividido em 15.625.000 
(quinze milhões, seiscentas e vinte e cinco mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Parágrafo Primeiro. A 
Companhia está autorizada a aumentar seu capital em até 20.000.000,00 (vinte milhões) de ações ordinárias ou preferenciais,
nominativas, sem valor nominal, mediante deliberação do Conselho de Administração, que fixará as condições de emissão e da 
colocação das ações. Parágrafo Segundo. Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito de um voto nas deliberações 
da Assembleia Geral. Parágrafo Terceiro. A Companhia poderá emitir ações preferenciais nominativas, no montante de até 
50% (cinquenta por cento) do capital social. Parágrafo Quarto. As ações preferenciais não terão direito a voto, porém terão 
prioridade no recebimento de dividendo obrigatório, em cada exercício, em valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento)
do lucro ajustado na forma prevista neste estatuto. Parágrafo Quinto. Não obstante o disposto no Parágrafo Quarto acima, o
pagamento do dividendo obrigatório também terá prioridade em relação ao pagamento de quaisquer taxas de performance devidas 
a prestadores de serviços à Companhia." (iii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme texto anexo, o qual, 
independentemente da transcrição, passa a fazer parte integrante desta ata como Anexo. (iv) Em decorrência das deliberações ora
aprovadas, a Assembleia Geral Extraordinária autoriza os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários 
à sua implementação. Dispensada a leitura da ordem do dia, foi deliberado, pela unanimidade dos acionistas presentes, que a ata 
desta Assembleia fosse lavrada na forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafo 1° da Lei n° 6.404/76, sendo facultado
o direito de apresentação de manifestações e protestos, que, após serem recebidos pela Mesa, ficarão arquivados na sede da
Companhia. Posteriormente, os acionistas analisaram os itens constantes da Ordem do Dia e aprovaram por unanimidade de 
votos: Encerramento: Foi franqueado o uso da palavra a todos os presentes e, como dela ninguém fez uso, nada mais havendo
a tratar, o Presidente deu por encerrada a Assembléia, sendo lavrada presente ata que, lida e aprovada pela unanimidade dos
presentes, foi assinada pelos Acionista pelo Presidente da Mesa e por mim Secretário da Mesa. Cópia Transcrita do Livro de
Atas de Assembléias Gerais. Confere com o original. Gustavo Luiz Araujo e Silva - Presidente da Mesa; Alessandro Vitali de
Avila - Secretário da Mesa; Acionistas: Alessandro Vitali de Avila; Rachid Sader; Pedro Henrique Cristoforo da 
Silveira; Gustavo Luiz de Araujo e Silva; Marcelo Kishimoto; Marcelo Brenha Ribeiro; Percy Augusto Moreira;
Fernando Taga; Eduardo Lopes Hargreaves; Daniel yuzo Shimada Kajiya; Frederic Robert Rosenberg; Tomas 
Domingues Truzzi; Fabricio Noronha Garcia; Flavio Pereira Araujo; Manoel Brenha Ribeiro; Antonio Domingos
Fasolari; Alexandre Nogueira; André Pacheco Kanigawa; Daniel Prianti; Thiago Augusto Melzer; Guy Leonardo 
Nesanovis Catlett; Roberto Kalil Issa Filho; Luiz Guilherme Cristoforo da Silveira; Frederico Massote Truzzi 
Alves; Andrea Maria Meirelles de Menezes; Carlo Rico Toluzzi; Ernesto Rodrigo Pinto; Patrick Schechtmann.

IN Parque Belém Klabin Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
CNPJ/MF nº 10.430.560/0001-30 - NIRE 35.222.733.844

Ata de Reunião das Sócias realizada em 15/01/19
Aos 15/01/19, às 10:30, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Gilberto Farah - Presidente; Marcos Mariz de 
Oliveira Yunes - Secretário. Deliberações: (a) autorizar a redução do capital social, por ser excessivo ao objeto da Socie-
dade, atualmente de R$ 1.000.000,00, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional e bens, para R$ 590.000,00, 
sendo, portanto, uma redução de R$ 410.000,00, com o cancelamento de 41.000.000 quotas da Sociedade, e a restituição, 
às Sócias, observados os respectivos percentuais de participação no capital social, da quantia correspondente ao valor 
nominal das quotas canceladas; e (b) consignar, ainda, que a redução de capital somente será efetivada após decorrido, 
sem impugnação, o prazo legal de 90 dias para a manifestação dos credores, contando das publicações exigidas por lei, 
sendo que a alteração contratual pertinente será arquivada concomitantemente com a presente, na JUCESP. Nada mais.

IN Parque Belém Pacaembu Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
CNPJ/MF nº 09.467.276/0001-59 - NIRE 35.222.045.883

Ata de Reunião das Sócias realizada em 15/01/19
Aos 15/01/19, às 10 hrs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Gilberto Farah - Presidente; Marcos Mariz de 
Oliveira Yunes - Presidente. Deliberações: (a) autorizar a redução do capital social, por ser excessivo ao objeto da Sociedade, 
atualmente de R$ 29.951.057,38, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional, para R$ 24.900.000,00, sendo, 
portanto, uma redução de R$ 5.051.057,38, com o cancelamento de 505.105.738 quotas da Sociedade, e a restituição, 
às Sócias, observados os respectivos percentuais de participação no capital social, da quantia correspondente ao valor 
nominal das quotas canceladas; e (b) consignar, ainda, que a redução de capital somente será efetivada após decorrido, 
sem impugnação, o prazo legal de 90 dias para a manifestação dos credores, contando das publicações exigidas por lei, 
sendo que a alteração contratual pertinente será arquivada concomitantemente com a presente, na JUCESP. Nada mais.

IN Parque Belém Perdizes Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
CNPJ/MF nº 17.203.798/0001-71 - NIRE 35.227.104.586

Ata de Reunião das Sócias realizada em 15/01/19
Aos 15/01/19, às 11hrs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Gilberto Farah - Presidente; Marcos Mariz de 
Oliveira Yunes - Secretário. Deliberações: (a) autorizar a redução do capital social, por ser excessivo ao objeto da Sociedade, 
atualmente de R$ 3.983.593,00, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional e bens, para R$ 507.966,16, sendo, 
portanto, uma redução de R$ 3.475.626,84, com o cancelamento de 347.562.684 quotas da Sociedade, e a restituição, 
às Sócias, observados os respectivos percentuais de participação no capital social, da quantia correspondente ao valor 
nominal das quotas canceladas; e (b) consignar, ainda, que a redução de capital somente será efetivada após decorrido, 
sem impugnação, o prazo legal de 90 dias para a manifestação dos credores, contando das publicações exigidas por lei, 
sendo que a alteração contratual pertinente será arquivada concomitantemente com a presente, na JUCESP. Nada mais.

Olifant Holding Ltda.
CNPJ/MF nº 13.686.467/0001-89 – NIRE 35.225.045.76-1

Ata de Reunião de Sócios realizada em 15 de janeiro de 2019
Data, Hora e Local: 15/01/2019, às 10:00 horas, na sede da sociedade empresária limitada, na Rua Cunha Gago, nº 181, 
apartamento 181, Pinheiros, São Paulo-SP. Convocação: Dispensada em face da presença de todos os sócios. Presença: 
Totalidade dos sócios, a saber: (i) Romero Venâncio Rodrigues Filho, RG nº 27.178.343-6 e CPF/MF nº 274.038.788-17; e 
(ii) Rosely Cristina Marques Cruz, RG nº 28.663.928-2 SSP/SP e CPF/MF nº 264.024.048-02. 4. Mesa: Presidente: Romero 
Venâncio Rodrigues Filho; Secretária: Rosely Cristina Marques Cruz. Ordem do Dia: redução parcial do capital social. 6. 
Deliberações: Aprovada, por unanimidade, nos termos dos artigos 1.082 inciso II e 1084 do Código Civil, a redução parcial 
do capital social da Sociedade em R$ 283.702,00, com o cancelamento de 283.702 quotas. Em função da redução, o capital 
social da Sociedade atualmente no valor de R$ 591.327,00, dividido em 591.327 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, 
passa para o valor de R$ 307.586,00, dividido em 307.586 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma. 7. Encerramento: 
Nada mais a ser tratado, foi esta ata lavrada, lida e aprovada pela unanimidade dos presentes. São Paulo, 15/01/2019. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0031730-

34.2011.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro 
Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trazibulo 
José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RIE SHIRAI 
HOSODA, japonesa, demais qualificações ignoradas, que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum por parte de Associação dos 
Adquirentes de Lotes Em Aruã, tendo por objetivo a cobrança do valor de 
R$ 9.274,03. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 30 de agosto de 2018.     

MOORE CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 14.434.613/0001-41  •  NIRE 35.300.481.402  •  Companhia Fechada

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2018
Data Horário e Local: 16/05/2018, às 14h00, na sede da Companhia. Presença e Convocação: Presença total dos acionistas votantes, represen-
tando 100% do capital social da Companhia. Mesa: Otávio Henrique Pacheco, Presidente, e Fernando Just de Sousa Val, Secretário. Ordem do Dia e 
Deliberações: (1) AGO: (a) Foram aprovadas, sem quaisquer emendas ou ressalvas, as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício encerrado em 31/12/2017; (b) Os acionistas por unanimidade decidem pela retenção 
de todo o lucro e consequente não distribuição de dividendos obrigatórios; (c) Fora aprovada a renovação dos mandatos dos Diretores eleitos Otávio 
Henrique Pacheco e Carolina Hung Hsu, mediante assinatura de Termo de Posse, renovando-os por mais 3 anos; (d) Fora aprovado o orçamento de Capi-
tal da Companhia para o exercício social de 2018, no valor de R$3.979.276,00; (e) Cumpridos os requisitos do artigo 132 da LSA. (2) AGE: (f) Aprovada 
a mudança do endereço da sede social da companhia para a Rua do Paraiso, 148, 12º andar, Conjunto 122, Paraíso, São Paulo/SP, CEP 04103-000. (g) 
Foi aprovada, a proposta de aumento do capital social da Companhia, nas seguintes condições e termos: (i) Valor do Aumento do Capital Social: 
R$5.490.953,00, (ii) Número e espécie de ações a serem emitidas: 5.490.953 ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal; (iii) 
Forma de Subscrição: O aumento de capital dar-se-á através de subscrição particular de ações; (iv) Preço de emissão por ação: R$1,00; (v) Direito 
de Preferência e Prazo para Exercício do Direito de Subscrição: Os Acionistas declinam integralmente ao direito de preferência exclusivamente 
em relação às ações que serão emitidas em referência à conversão de empréstimos em ações ordinárias tratados nesta AGE. (vi) Integralização: As 
ações subscritas deverão ser integralizadas totalmente pelo subscritor titular do respectivo crédito, os valores expressos em moeda estrangeira deverão 
ser convertidos para moeda corrente nacional mediante a realização de operações de câmbio, conforme estabelecido pelo Banco Central do Brasil: 
(1) mediante a conversão de empréstimos em investimento, pelos respectivos detentores do crédito externo - principal e encargos - caracterizado 
por Convertible Loan Note emitidos no valor de principal de USD1.490.000; (2) o valor será convertido em reais com base na taxa Ptax referente ao 
dia da realização do câmbio, podendo surtir efeito sobre a quantidade de ações a serem emitidas sem a necessidade de realização de uma nova AGE, 
entretanto respeitado o valor de emissão de R$1,00 por ação. (vii) Benefícios/Dividendos: As ações a serem emitidas não farão jus ao recebimento 
de qualquer dividendo especial ou remuneração sobre o capital da Companhia, sendo em tudo idênticas às ações ordinárias da Companhia atualmente 
existentes. (viii) Justificativa do preço de emissão (R$1,00 por ação): O preço de emissão das ações foi estabelecido nos termos do artigo 170, 
§1º, inciso I, da Lei das S/As. Na escolha do critério retro mencionado, que reflete o justo valor da companhia, preponderou, ainda, o fato da liquidez 
pouco representativa das ações da Companhia e o seu baixo valor patrimonial, além de não refletirem o justo valor da companhia, o que acarretaria uma 
expressiva diluição da participação dos acionistas que não participarão da subscrição do aumento de capital. Ficou decidido, ainda, que por ocasião da 
AGE que homologa o aumento de capital ora aprovado, deverá ser dada nova redação ao “caput” do Artigo 2º do Estatuto, para refletir o novo capital 
social. Em face das deliberações acima tomadas, os acionistas autorizaram a administração da Companhia a realizar, desde já, todos os trâmites e 
atos que se fizerem necessários ou convenientes para dar seguimento, formalizar, comunicar e registrar as decisões aqui tomadas perante os órgãos e 
entidades competentes. (h) Aprovada por unanimidade a autorização para aumento de capital e emissão de novas ações da Companhia até o limite 
de R$15.000.000,00; (i) Exaurido o tema, foi aprovada por unanimidade a chamada de capital no valor de R$3.129.322,00, nas seguintes condições e 
termos: (i) Valor do Aumento do Capital Social: R$3.129.322,00, (ii) Número e espécie de ações a serem emitidas: 83.560 ações ordinárias 
nominativas, escriturais e sem valor nominal; (iii) Forma de Subscrição: O aumento de capital dar-se-á através de subscrição particular de ações; (iv) 
Preço de emissão por ação: R$37,45; (v) Prazo para Exercício do Direito de Subscrição e Direito de Preferência: Os Srs. Acionistas terão que 
subscrever integralmente o capital até 31/08/2018, não havendo a subscrição integral do capital, os demais acionistas terão o direito de preferência 
na subscrição das ações restantes, conforme o rito estabelecido no Estatuto Social da Companhia; (ix) Integralização: As ações subscritas deverão ser 
integralizadas totalmente pelo subscritor, em moeda corrente nacional; (x) Benefícios/Dividendos: As ações a serem emitidas não farão jus ao rece-
bimento de qualquer dividendo especial ou remuneração sobre o capital da Companhia, sendo em tudo idênticas às ações ordinárias da Companhia atu-
almente existentes. (xi) Justificativa do preço de emissão (R$37,45): O preço de emissão das ações foi estabelecido nos termos do artigo 170, §1º, 
inciso I, da Lei das S/As. Na escolha do critério retro mencionado, que reflete o justo valor da companhia, preponderou, ainda, a equivalência patrimonial 
repassada pelas investidas à companhia, não acarretando a diluição da participação dos acionistas que não participarem da subscrição do aumento de 
capital. (j) Exaurido o tema, foi aprovado por unanimidade a constituição do Conselho Consultivo, com remuneração base de R$3.000,00 por conselheiro 
para o 1º e 2º anos e de R$6.000,00 por conselheiro a partir do 3º ano; (k) Indicado pela Diretoria para compor a Conselho Consultivo o Dr. Luiz Freitas, 
após a realização de entrevista por teleconferência, fora aprovado por unanimidade a entrada do entrevistado na composição do Conselho Consultivo, 
bem como fora aprovada a renovação do contrato do Conselheiro Leonardo Guilherme Lourenço Moisés. Por último, e por orientação do Sr. Presidente, 
os presentes autorizaram a realização e confecção de todos e quaisquer atos e/ou documentos necessários à implementação do ora deliberado. Encer-
ramento: Nada mais. São Paulo, 16/05/2018, Mesa: Otávio Henrique Pacheco - Diretor de Relações com Investidores e Financeiro; Fernando Just 
de Sousa Val - Diretor Jurídico. Acionistas: Otávio Henrique Pacheco; Patrick Eberhardt. Michel Eberhardt p.p. Patrick Eberhardt; Carolina 
Hung Hsu; Fernando Just de Sousa Val; Euclides Pardini. JUCESP nº 345.983/18-0 em 23/07/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

MOORE CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 14.434.613/0001-41  •  NIRE 35.300.481.402  •  Companhia Fechada

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 18/07/2018
Data Horário e Local: 18/07/2018, às 14h00, na sede da Companhia. Presença e Convocação: Presença total dos acionistas votantes, represen-
tando 100% do capital social da Companhia. Mesa: Otávio Henrique Pacheco, Presidente, e Fernando Just de Sousa Val, Secretário. Ordem do Dia e 
Deliberações: (a) Aprovada por unanimidade a criação de ações preferenciais de Classe “A” que terão as preferencias e vantagens descritas no Anexo 
I da presente ata; (b) Aprovar o aumento do capital social da Companhia dos atuais R$1.068.000,00 para R$7.124.354,00, um aumento portanto 
de R$6.056.354,00, mediante a emissão de 6.056.354 novas ações, nominativas e sem valor nominal, sendo (a) 4.361.271 novas ações ordinárias 
(Anexo II), e (b) 1.695.083 novas ações preferenciais de Classe “A” (Anexo III), com preço de emissão de R$1,00 por ação. Com a expressa renúncia dos 
acionistas aos direitos de preferencia na subscrição de novas ações. As ações de emissão da Companhia foram totalmente subscritas e integralizadas; 
(c) Aprovada a reforma do Estatuto Social, em decorrência das deliberações tomadas na AGE, realizada em 16/05/2018, bem como nesta AGE, além 
de outros ajustes aprovados, de forma que o Estatuto Social consolidado passará a ter a redação constante do Anexo à esta ata (Anexo IV). Por último, 
e por orientação do Sr. Presidente, os presentes autorizaram a realização e confecção de todos e quaisquer atos e/ou documentos necessários à imple-
mentação do ora deliberado. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 18/07/2018, Mesa: Otávio Henrique Pacheco - Diretor Presidente; Fernan-
do Just de Sousa Val - Diretor Jurídico. Acionistas: Otávio Henrique Pacheco; Patrick Eberhardt; Michel Eberhardt p.p. Patrick Eberhardt; 
Carolina Hung Hsu; Fernando Just de Sousa Val; Euclides Pardini; Moore Capital (Bermuda) Ltd; Gold Leaf Capital Finance LLC; Mon-
teiro Silva & Aguilar Investimentos e Participações Ltda. JUCESP nº 540.710/18-0 em 21/11/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74

AVISO AOS ACIONISTAS - PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
Comunicamos aos Senhores Acionistas que o Conselho de Administração em reunião realizada, em 16 de janeiro de 
2019, deliberou a rerratifi cação da proposta de distribuição de remuneração aos Acionistas, aprovada na Reunião do 
Conselho de 28 de dezembro e publicada em 03 de janeiro de 2019, sobre a forma de Juros sobre Capital Próprio 
(“JCP”), o qual será imputado aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao segundo semestre do exercício de 
2018 e que será ratifi cada em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 2019, de acordo com a Lei das S.A, 
conforme segue: 01 - Valor Retifi cado: Os juros sobre capital próprio serão pagos à razão de R$ 0,28 (vinte e oito 
centavos de reais) por ação (valor bruto). 02 - Imposto de Renda na Fonte: Haverá retenção de Imposto de Renda 
na Fonte à alíquota de 15% (quinze) por cento de acordo com o artigo 9º, da Lei nº 9.249/95 o que resultará no 
pagamento do valor líquido de R$ 0,238 (duzentos e trinta e oito milésimos de reais) (valor líquido). 03 - Época de 
Pagamento: O pagamento será efetuado até o dia 30 de abril de 2019. 04 - Forma de Pagamento: O acionista 
poderá optar, no endereço constante no item 05 deste aviso, por uma das seguintes formas: a - pagamento através de 
cheque, ou b - depósito em conta corrente bancária, mediante “DOC” eletrônico ou “TED”, conforme os respectivos 
valores. 05 - Local de Atendimento: Para exercício de seu direito ou obtenção de informações, os Senhores 
Acionistas poderão procurar o Setor de Relações com Investidores, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 
1.830, 10º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de 
São Paulo, Estado de São Paulo - fone (011) 3067-2245. São Paulo, 22 de janeiro de 2019. Banco BMG S.A. - Marco 
Antonio Antunes – Diretor Executivo Geral - Flavio Pentagna Guimarães Neto – Diretor de Relações com Investidores

BANCO

Pado Cobranças S.A.
CNPJ/MF n° 09.252.451/0001-90 - NIRE: 35.300.348.494

Ata de Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 09/01/2019.
Data/Hora e Local: 09/01/2019, às 10hs, na sede da Sociedade, na cidade de São Paulo/SP, Rua Dr. Guilherme 
Bannitz, n° 126, 2o andar, conjunto 21, CV 155, CEP: 04532-060 Itaim Bibi. Mesa: Andréa Nora Felicitas Garde-
mann (Presidente) e José de Souza Júnior (Secretário). Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Ordem 
do Dia: Deliberar sobre (i) reeleição da diretoria ao próximo triênio. Deliberações: aprovadas por unanimidade: (i) 
Foram reeleitos os seguintes membros da Diretoria: a Sra. Andréa Nora Felicitas Gardemann, RG n° 25.760.832-
1 SSP/SP e CPF/MF n° 259.426.688-41, domiciliada na cidade de SP/SP, para o cargo de Diretora Presidente da 
Companhia, e o Sr. José de Souza Júnior, RG n° 23.382.472-8 SSP/SP e CPF/MF n° 142.425.688-78, eleito para 
o cargo de Diretor sem designação específica, ambos domiciliados na cidade de SP/SP, com escritório comercial 
na Avenida Alcântara Machado, n° 906 e 910, Mooca, ambos com mandato vigente até a 09.01.2022. (ii) Auto-
rizaram a Administração da Companhia a tomar todas as medidas necessárias à consecução das deliberações 
aprovadas nesta assembleia. Declaração: Os diretores empossados declaram, para os devidos fim, nos termos 
do disposto no artigo 147, §1°, da Lei Federal n° 6.404/76, que não está incurso em nenhum crime que o impeça 
de exercer atividade mercantil. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes. SP, 09/01/2019. Andréa Nora Felicitas Gardemann. (Presidente) e José de 
Souza Júnior (Secretário). Acionista: (i) Pado S.A. Industrial, Comercial e Importadora, representada por Andréa 
Nora Felicitas Gardemann. JUCESP n° 46.933/19-0 em 21/01/2019, Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

SAGITUR CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ/MF nº 61.444.949/0001-75

RETIFICAÇÃO
Nas Demonstrações Contábeis de 31/12/2017 publicadas neste jornal em 28/04/2018,
no Relatório dos Auditores Independentes, não constou, à partir da data "São Paulo, 25
de abril de 2018", o que segue: Ilmos. Senhores Diretores e Administradores da Sagitur
Corretora de Câmbio Ltda. (atual denominação da Sagitur Viagens Turismo Empreend.
Particip. Ltda.). São Paulo/SP.

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      20.489
Disponibilidades    9.774
Aplicações Interfinanc. Liquidez       1.500

Aplicações no mercado aberto     1.500
TVM e Instrum. Financ. Derivativos       4.274

Carteira Própria    3.339
Vinculados à Prestação de Garantias      421
Vinculados ao Banco Central    514

Outros Créditos        4.936
Carteira de Câmbio    3.821
Rendas a Receber     164
Negociação e Intermed. de Valores    23
Diversos    953
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (25)

Outros Valores e Bens               5
Despesas Antecipadas     5

PERMANENTE        1.100
Imobilizado de Uso           429

Outras Imobilizações de Uso    1.153
(Depreciações Acumuladas)     (724)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível            671
Outros Ativos Intangíveis    894
(Amortização Acumulada)   (223)

TOTAL DO ATIVO      21.589

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      14.787
Relações Interdependências        2.532

Ordens de Pagamentos em Moedas     2.532
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações      12.255

Carteira de Câmbio    6.980
Sociais e Estatutárias    129
Fiscais e Previdenciárias     1.023
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas     4.123

PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO        6.802
Capital :        6.187

De Domiciliados no País      6.187
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      127
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    271
Lucros ou Prejuízos Acumulados     176
(-) Ações em Tesouraria -
Contas de Resultado             71

Receitas Operacionais     16.363
(Despesas Operacionais)     (16.300)
Receitas não Operacionais    -
(Despesas não Operacionais    -
(Imposto de Renda)    10
(Contribuição Social)    (2)

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido     21.589

BALANCETE PATRIMONIAL Em 31 de Dezembro de 2018

LUIZ CARLOS MACHADO  -  Diretor
REINALDO DANTAS  -  Contador CRC - 1SP 110330/O-6

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87

Dalton Morishita (*)

A economia crescendo au-
menta também o número 
de vagas. É um ciclo 

virtuoso para os profi ssionais 
que estiverem preparados e 
desejam alavancar a carreira 
nos próximos meses. Nesse 
sentido, manter o networking 
ativo é indispensável para apro-
veitar as oportunidades que irão 
surgir ao longo do ano. Para os 
profi ssionais que ainda não en-
tenderam a importância de dar 
atenção à rede de contatos, se-
parei sete dicas em um passo a 
passo para fazer do networking, 
não só uma resolução de ano 
novo, como algo que tem tudo 
para ser reaquecido em 2019:
 1) Entenda seu objetivo 

- Tudo começa com um 
plano de carreira, ou 
se preferir, um objeti-
vo profi ssional. Quando 
você sabe onde quer 
chegar, fi ca muito mais 
fácil enxergar a trilha 
a ser percorrida. Fica 
mais simples encontrar 
contatos e conexões que 
façam sentido para o seu 
objetivo. O seu propósito 
irá te manter focado, 
além de ser um norteador 
das suas ações. 

 2) Mantenha seu perfi l 

atualizado -  A tecnolo-
gia aproxima as pessoas. 
Se antes da revolução 
digital era preciso estar fi -
sicamente presente para 
conhecer pessoas novas, 
hoje você está à distância 
de um click de qualquer 
pessoa do mundo. Utilize 
essa ferramenta como 
uma aliada. Manter o 
perfi l profi ssional atuali-
zado e ativo é uma forma 
de se conectar com no-
vos contatos, manter-se 
próximo de pessoas que 
você já conhece, além de 
continuar se informando 
e atualizado sobre sua 
área de atuação. 

  Estar ativo é mais do que 
deixar seu currículo em 
dia, mas também curtir e 
comentar as postagens, 
participar ativamente 
de debates relevantes 

Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.
C.N.P.J. n° 03.546.261/0001-08 - N.I.R.E.: 35.300.175.051
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária 

Aos 8/10/2018, às 9:00 horas. Local: Na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Presidente: Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo;
Secretário: Sr. Marcelo Luís Santilli. Resumo das Deliberações: A Assembleia Geral Extraordinária, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
ressalvas, (a) aprovou a destituição do Sr. Roberto Martin de Souza Rubim, RG n° 18.367.626 SSP/SP, CPF sob o n° 114.270.988-40, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo/SP com escritório comercial nesse mesmo município, do cargo de membro efetivo do Conselho de 
Administração da Companhia; (b) aprovou a eleição do Sr. Alessandro Deodato, RNE n° G418232-0, CPF sob o n° 240.241.338-70, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com escritório comercial nesse mesmo município,  para o cargo de membro efetivo do Conselho de
Administração da Companhia, estendendo-se seu mandato até o dia 31/03/2021; (c) consignou que, em razão das referidas destituição e eleição, 
passam a ser membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia os Srs. Francisco Javier Valenzuela Cornejo, Alessandro Deodato e 
Baptiste Paul Bernard Touchard, sendo os Srs. Adriano Carlos Vieira Romano, Emmanuel Pelege e Adriano Comparoni Rola os membros suplentes 
do Conselho de Administração da Companhia, estendendo-se todos os mandatos - dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração
da Companhia - até o dia 31/03/2021; e (d) aprovou a publicação desta Ata de Assembleia Geral Extraordinária na forma de extrato. Formalizadas
tais declarações, o membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia ora eleito tomou posse no seu respectivo cargo, conforme o anexo
Termo de Posse (Anexo A). Encerramento: Nada mais. Francisco Javier Valenzuela Cornejo - Presidente (representado pelo procurador Emmanuel
Pelege); Marcelo Luís Santilli - Secretário. Acionistas Presentes: Cardif Assurances Risques Divers S/A - Emmanuel Pelege - Procurador; 
BNP Paribas Cardif S/A - Emmanuel Pelege - Procurador. JUCESP nº 46.876/19-4 em 21/01/2019. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Networking: sete dicas de como 
esquentar sua rede de contatos

O mercado começa a dar sinais de recuperação econômica e as movimentações feitas pelo novo 
Ministro da Fazenda atraiu a atenção dos investidores externos para o país

e se manter interessante 
durante um bate papo. E 
quando surgir uma opor-
tunidade, peça conselhos 
e não favores.

 6) Cultive o mindset do 

networking - Isso signi-
fi ca mais do que manter 
os radares atentos a qual-
quer oportunidade para 
uma troca de cartões. 
Crie o hábito de apresen-
tar as pessoas umas para 
as outras. Seja uma ponte 
de contato e o conector 
que gera novos negócios e 
oportunidades. A chance 
de você ser lembrado por 
isso é muito grande e, 
nada melhor para o seu 
marketing pessoal do que 
ser reconhecido como um 
fomentador de negócios.

 7) Faça do networking 

um novo hábito desse 

ano novo - Por mais 
que você conheça a im-
portância de esquentar 
a rede, quando você faz 
disso uma meta para o 
ano, fi ca muito mais fácil 
manter-se regrado nessa 
atividade, fazendo dela 
um hábito. Toda meta 
precisa de planejamento, 
indicadores e mensura-
ção de resultados.  Uma 
dica é se comprometer a 
um encontro de relacio-
namento pessoalmente a 
cada semana, 15 dias ou 
então uma vez por mês. 

Nesse sentido, a manutenção 
do seu perfi l online, também 
pode receber uma meta. Plante 
sementes primeiro, acompanhe 
os resultados a longo prazo e 
tenha como indicador o seu 
comprometimento com a rea-
lização e cumprimento dessas 
tarefas. Tão importante quanto 
a reação do mercado econômico 
para o surgimento de novas 
oportunidades é a capacidade 
do profi ssional em criar suas 
próprias chances de sucesso. 

Não desperdice as suas. 
Vamos lá? 

(*) - Graduado em administração de 
empresas com especialização
em Business, pela Australian 
Professional Skills Institute,

é headhunter na Trend Recruitment
(www.trendrecruitment.com).

pra você e seu setor, 
produzir conteúdo, criar 
conexões, entre outras 
tantas possibilidades.

 3) Aqueça a rede de den-

tro para fora - Comece 
contatando as pessoas 
próximas a você, expon-
do para elas o seu inte-
resse profi ssional e o seu 
objetivo com o contato. A 
primeira camada da rede 
é composta por amigos, 
familiares, colegas, pes-
soas com quem você já 
trabalhou no passado. 
Eles precisam saber das 
suas movimentações uma 
vez que são essas pessoas 
que irão pulverizar seu 
nome por aí, a sua primei-
ra camada também são as 
pessoas mais dispostas a 
te ajudar sem interesse. 

  Sua segunda camada são 
as conexões mais impes-
soais, aquelas com quem 
você tem interesses em 
comum. Essas conexões 
serão ativadas por meio 
desses entusiasmos que 
são compartilhados. Um 
café, um almoço, um 
happy hour irão sempre 
estar em torno desses 
interesses e a conversa 
sobre a carreira surgirá 
naturalmente.

 4) Descubra maneiras 

não óbvias - Todo mun-
do sabe do networking 
que acontece entre cole-
gas de trabalho, clientes, 
parceiros de negócios, 
colegas de faculdade e 

pós-graduação, mas pou-
cas pessoas percebem 
que existem outras for-
mas de aumentar a rede 
falando sobre assuntos 
que não estão ligados 
à carreira. Conecte-se 
com pessoas que tem os 
mesmos interesses que 
você, mesmo que não 
seja o mesmo interesse 
profi ssional. 

  Os relacionamentos se 
constroem por meio da 
empatia, encontrando 
pessoas com as mesmas 
afi nidades, é uma porta 
de entrada para iniciar 
uma conversa e assim 
manter-se em evidência. 
Eventos, grupos de prá-
tica esportiva, hobbies, 
cursos de música são al-
gumas opções. Acredite, 
até um passeio no parque 
com seu cachorro pode 
virar uma troca profi s-
sional. 

 5) Peça conselhos e não 

favores - Antes de ir 
para um encontro de ne-
tworking pensando em se 
benefi ciar dessa relação, 
tenha algo a oferecer, nem 
que seja novidades sobre 
a área que você atua ou 
informações sobre o mer-
cado. Para isso, você pre-
cisa manter-se muito bem 
informado. Você precisa 
ser capaz de conversar 
sobre o que as empresas 
estão fazendo. Esses 
assuntos serão gatilhos 
para iniciar uma conversa 
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