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4" SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem, que aos 18 
(dezoito) dias do mês de Novembro, do ano de dois mil e dezesseis (2016), na Av. Brigadeiro 
Faria Lima, n°3.900, 10° Andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, nesta Cidade de São Paulo, onde 

(re). eu escrevente a chamado vim, compareceu como Outorgante: PLANNER CORRETORA DE 
VALORES S.A.,  com sede nesta Capital, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 3.900, 10° Andar, 
Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob n° 00.806.535/0001-54, com seu 

it estatuto social, aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 22/06/2016, 
registrada na JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo sob n° 383.195/16-0, em 
02/09/2016, da qual cópia fica arquivada nestas notas sob n° 1969/16; neste ato de acordo 

¡com o artigo 8° - parágrafo 3° de seu estatuto social, representada por seus Diretores: 
CLAUDIA SIOLA CIANFARANI,  brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de 

g identidade RG n° 25.073.325-0-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob n° 273.105.798-01 e 
)L. gARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO,  brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de 

identidade RG n° 15.838.951 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n° 073.813.338-80, ambos 
¡com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 3.900, 10° andar, Itaim Bibi, CEP 
S04538-132, na cidade e Estado de São Paulo, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária e 
.Extraordinária, realizada em 29/04/2016, registrada na JUCESP - Junta Comercial do Estado 
de São Paulo sob n° 383.209/16-0, em 02/09/2016, da qual cópia fica arquivada nestas notas, 

!juntamente com seu estatuto social. Os presentes neste ato identificados por mim escrevente, 
g através dos documentos de identificação apresentados e supra mencionados, do que dou fé; 
ãe, pela outorgante na forma como vem representada, me foi dito que, por este público 
instrumento e melhor forma de direito, nomeia e constitui seus bastantes procuradores: ANA 

'IRACY PARENTE,  brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de identidade RG n° 
128.874.135-3 e do CPF/MF sob o n° 291.896.298-84, residente e domiciliada nesta Capital, 
g na Rua Urussuí, n° 333, apto 111, CEP 04542-051, Itaim Bibi; DAVI RODRIGUES PLACIDO, 
brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG n° 34.484.642-8 e do 

s2CPF/MF sob o n° 325.653.208-09, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Moyses 
Nicolau Elias, n° 40 —, CEP 02410-040, Vila Aurora; EDSON GOMES DOS SANTOS, 
brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG n° 11.102.038-4 
SSP/SP e do CPF/MF sob o n° 082.063.628-27, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua 
Manguari, n° 257 — apto 12 — Bloco 2, CEP 02167-08, Vila Maria; ELIANA DA CUNHA 
FERNANDES,  brasileira, solteira, contadora, portadora da cédula de identidade RG n° 
21.676.469/SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob n° 091.525.888-90, residente e domiciliada na 
cidade de Vargem Grande Paulista, Estado de São Paulo, na Alameda Ouro Fino, 121, 
Condomínio Residencial Villa Rica, Vargem Grande Paulista, CEP: 06730-000; ESTEVAM 
BORALI brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG n° 44.071.566-0 
e inscrito no CPF/MF sob n° 370.995.918-78, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Padre Leão Peruche, n° 386, CEP 02309-130, bairro Vila 
Mazzei; FLÁVIO DANIEL AGUETONI%  brasileiro, casado, advogado, portador do RG n°. 
33.178.639-4 e do CPF/MF sob o n° 286.491.528-64, residente e domiciliado na Cidade e 
Estado de São Paulo, na Rua Maestro Tom Jobim, n° 81, 30  Andar, Bloco C, apto. 13, 
Tatuapé; LEONEL NORDI DA SILVA,  brasileiro, casado, securitário, portador da cédula de 
identidade RG n° 17.440.927-8 e do CPF/MF sob o n° 060.562.258-28, residente e 
domiciliado no Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Alameda Tutóia, 427 — apto 
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34 — Edifício Virginia — Gopouva, CEP 07092-000; LUCIMEIRE SOUZA DE OLIVEIRA, 
brasileira, casada, securitária, portadora da cédula de identidade RG n° 14.241.516 e do 
CPF/MF sob o n° 065.246.348-70, residente e domiciliada na Capital e Estado de São Paulo, 
na Rua João Antunes Maciel, 145 — Parque São Rafael; RICARDO DE BARROS PIMENTEL  
SARLI, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG n° 9.049.011-3 
e inscrito no CPF/MF sob n° 043.693.968-16, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua 
Moreira Cardoso, n° 92, Jardim Aeroporto, CEP 04633-070; RICARDO PENNA DE  
AZEVEDO,  brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 3.885.406 
— SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n° 064.024.888-87, residente e domiciliado na Capital e 
Estado de São Paulo, na Rua Nicolau Gagliardi, n° 554, 110  andar, Alto de Pinheiros; 
ROGÉRIO PEREIRA DA COSTA,  brasileiro, casado, securitário, portador da cédula de 
identidade RG n° 21.320.491-5 — SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n° 126.837.728-74, 
residente e domiciliado na Capital e Estado de São Paulo, na Rua Dr. Salomão de 
Vasconcelos,n° 110 — casa 06, Cangaiba, CEP 03721-020; RONALDO PEDRO,  brasileiro, 
casado, securitário, portador da cédula de identidade RG n° 15.143.450-5 e inscrito n 
CPF/MF sob n° 079.379.318-17, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Joaqui ei5  a. 0  C 
Mosqueira, n° 133, apto 42, Jabaquara; e ROBSON SOARES NEVES,  brasileiro, casad ,z  
analista contabil, portador da cédula de identidade RG n°24.645.195-6 e inscrito no CPF/M (1) 
sob n° 156.371.848-01, residente e domiciliado na cidade de Jandira, Estado de São Paul o  0..--ce  1 
na Av. Antonio Bardella, n° 13, apto 44H, CEP 06618-00, Jardim São Luiz; aos quai 	4  z 
conferem amplos e gerais poderes para AGIREM EM CONJUNTO ENTRE DOI s) Cu  -o Lu 

PROCURADORES E/OU UM DELES COM UM DOS DIRETORES DA OUTORGANTE, CD O 
quanto: 1) abrir, movimentar, encerrar as contas bancárias da Outorgante, emitindo e ce, 
endossando cheques e ordens de pagamentos, requisitar talões de cheques e solicitar 	f2 

informações de saldos bancários, endossar Certificado de Depósito Bancário, CDB e 
"Certificados de Custódia de Ouro" e assinar cheques referentes a resgates de cotas dos 
Fundos e Clubes de Investimento administrados pela Outorgante; 2) assinar escrituras 
públicas, cartas de anuência e todos e quaisquer documentos, contratos, distratos, na 
qualidade de Administradora dos Fundos; 3) representar a Outorgante perante todas e 
quaisquer repartições públicas e entidades autárquicas e parestatais, federais, estaduais e 
municipais, inclusive Banco Central do Brasil, Banco do Brasil S.A. em qualquer de suas 
agências, Carteira de Comércio exterior (CACEX), Secretaria da Fazenda, assinando guias de 
infração, declaração, como representações de câmbio, de acordo com legislação em vigor 
baixadas pelo Banco Central, podendo assinar contratos de câmbio para importação, 
exportação, remessas financeiras, operações interdepartamentais, celebrados entre bancos e 
firmas importadoras e exportadoras e pessoas, a conta corrente em moeda estrangeira, no 
segmento de taxas flutuantes, podendo para tanto assinar boletos de compra e venda de 
câmbio a clientes, boletos de compra e venda de transferências e pagamentos, depositar e 
retirar, solicitar extratos e assinar quaisquer documentos pertinentes a mesma; 4) representar 
a Outorgante em BM&FBOVESPA S.A., Comissão de Valores Mobiliários - CVM, Companhia 
Brasileira de Liquidação e Custódia — CBLC, CETIP S.A. — Mercados Organizados, Junta 
Comercial, órgãos da Receita Federal, Delegacia Regional Fiscal, Justiça do Trabalho e 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; 5) representar a Outorgante em Órgãos da 
Receita Federal, Unidades de RFB, Caixa Econômica Federal, podendo em tudo requerer, 
solicitar, assinar relatórios de restrições, regularizar Certidão de Contribuições 
Previdenciárias, Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida da 
União e Certidão Regularidade do Empregador; 6) assinar Escrituras e todos e quaisquer 
documentos, contratos, distratos, instrumentos contratuais de financiamento imobiliário, 
termos de baixa de hipoteca na qualidade de Agente Fiduciário ou Credor Hipotecário ou 
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" Credor Fiduciário, podendo assinar escrituras e contratos, públicos ou particulares, libérai 
garantias, inclusive reais, receber e dar quitação de dívida garantida por alienação fiduciária 
e/ou hipotecária e todos os demais atos necessários à Baixa de Hipotecas e/ou Alienações 
Fiduciárias e atos necessários para o cumprimento do exercício da prestação de serviço de 
Agente Fiduciário; 7) assinar contratos e distratos de qualquer natureza, bem como, contratos 
de prestação de serviços de intermediação e de assessoria ou assistência técnica, em 

\v: operações e atividades no mercado financeiro e de capitais, sendo vedado a assinatura de 
contratos que visam a alienação, cessão, hipoteca, permuta ou oneração de bens da 
Outorgante; 8) solicitar bloqueios para negociação de títulos e valores mobiliários junto as 
empresas emissora ou às instituições depositárias; 9) confessar, desistir, transigir, dar e 
receber quitação, firmar compromissos e assinar recibos; e 10) Enfim, praticar e assinar todos 
os atos necessários ao bom fiel cumprimento do presente mandato. O PRESENTE TEM O 

12 PRAZO DE 01 (UM) ANO, A CONTAR DESTA DATA. De como assim o disse dou fé pediu e 
E lhe lavrei o presente instrumento, que feito e lhe sendo lido em voz alta, pausada e clara, foi 
E achado conforme, outorga aceita e assina. Ao Tabelião: R$ 119,80, Estado: R$ 34,04, lpesp: 
:5 R$ 17,55, ISS: R$ 2,56, M.P: R$ 5,75, R.Civil: R$ 6,30, Tribunal: R$ 8,22, Sta. Casa: R$ 1,20, 
:Total: R$ 195,42 Eu, JOSÉ ROBERTO PAULO, escrevente, a escrevi e declaro que o ; 
!número correto da cédula de identidade da Diretora Claudia Siola Cianfarani é RG n° 
119.494.001-9 SSP/SP e o número correto do CPF é n° 119.745.868.98 e não como constou.-

vo. (aa) CLAUDIA SIOLA 
IGUES MARQUES PIOLI 

ntro do prazo 
	, a 

`i EU, ANA RODRIGUES MARQUES PIOLI, Substituta a subsc 
CIANFARANI / ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO / ANA RO 

:(Os emolumentos devidos pela presente, serão pagos por ver 
ilegal). NADA MAIS, ou fé. Trasladada -. 	- 'uida. Eu, 

conferi, subscrevo 	e 	'Um 

no-fabel‘ão 
de Notas 

Capttal - bP 

ANA RODRIGUES MARQUESL 

PIOLI 

91.109-rUTUTA DO TA9aOÃO 

Princasa 
Isabel, 363 - Sho Paulo - SP 

Rue  

pnião Internacional 
um Notariado Latido 
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