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Estre Ambiental S.A.
CNPJ/MF nº 03.147.393/0001-59 - NIRE nº 35.300.329.635

Edital de Convocação Para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Estre Ambiental S.A.a se reunirem em AGE a ser realizada no dia 18/11/16, às 10 hs, no endereço 
da sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre I, 3º andar, em SP/SP, a fim de deliberarem, na forma da 
lei, sobre a seguinte ordem do dia: (i) a ratificação da contratação, pela Attend Ambiental S.A. (“Attend”), subsidiária da Companhia, 
de contrato de empréstimo no valor total de USD 9.000.000,00, no qual a Companhia e a CTR Itaboraí – Centro de Tratamento de 
Resíduos de Itaboraí Ltda. (“CTR”) figuram na qualidade de garantidoras (“Bridge Loan” e “Operação”, respectivamente); (ii) a ratificação 
da outorga, pela Companhia e pela CTR, de garantia corporativa e aval em favor da Attend, por meio da assinatura do Bridge Loan; 
(iii) outorga de alienação fiduciária de ações representativas do capital social da Attend de titularidade da Companhia como garantia 
do pagamento integral e o cumprimento de todas as obrigações oriundas do Bridge Loan e dos demais documentos correlatos; (iv) a 
autorização para a Companhia e a CTR firmarem o Bridge Loan e todos e quaisquer outros atos, contratos, instrumentos, aditivos e/ou 
documentos relacionados à Operação e que possam ser necessários para formalizar e concluir corretamente as garantias prestadas 
no âmbito da Operação. São Paulo, 9/11/16. Wilson Quintella Filho - Presidente do Conselho de Administração. (09, 10 e 11/11/2016)

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil
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SEXTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2016

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Em caso de recuperação judicial como ficam os direitos trabalhistas 
dos funcionários? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRESTAR SERVIÇO NO PRÓPRIO DOMICÍLIO
Quais as previsões legais sobre o trabalho desenvolvido em casa. 
Não sendo cargo de confiança, deverá apontar o registro de ponto? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CÁLCULO DO VALOR DOS DIAS TRABALHADOS
Empresa pode parametrizar o sistema para considerar 30 dias 
trabalhados no mês para calculo da folha, podemos considerar esse 
parâmetro para o mês de férias, afastamento e admissão, qual a base 
legal? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

VALE ALIMENTAÇÃO DURANTE A LICENÇA MATERNIDADE
Funcionária durante a licença maternidade terá direito ao vale alimen-
tação? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESCONTAR O AVISO PRÉVIO
Funcionário pediu demissão e a empresa irá descontar o aviso prévio. 
O desconto do aviso é somente o salário ou salário + medias de horas 
extras?  Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

SUBSTITUIR O VALE TRANSPORTE
Empresa pode conceder o auxilio combustível em substituição 
ao vale transporte, como um beneficio aos funcionários e assim 
ajudar no custeio das despesas do deslocamento, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DECLARAÇÃO DE HORAS DE ACOMPANHANTE
Funcionária faltou o dia todo e trouxe uma declaração de horas de 
acompanhante, sem determinar a quem acompanhou, a empresa 
é obrigada a aceitar esta declaração? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A. - CNPJ nº 50.585.090/0001-06 - NIRE 35.3.0000972-0
Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 31.03.2016

Data, hora, local da Assembleia: 31.03.2016, 09hs, na sede do BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A., sociedade 
por ações, situada na cidade de São Paulo/SP, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 9º andar - Parte, Itaim Bibi, CEP 
04538-133 (“Companhia”). Convocação e Presença: dispensadas as publicações de editais de convocação e de-
mais anúncios, conforme o disposto no artigo 124, § 4º, Lei nº 6.404/76 (“Lei nº 6.404/76”), tendo em vista a presen-
ça do único acionista, titular da totalidade das ações de emissão da Companhia, conforme assinaturas constantes do 
Livro de Presença dos Acionistas. Mesa: os trabalhos foram presididos por Marco Antonio Antunes, como Presidente 
da Mesa e Eduardo Mazon, como Secretário. Ordem do Dia: deliberar sobre: (a) a proposta de cisão parcial da Com-
panhia, com a versão de parcela do seu patrimônio para o Banco BMG S.A., sociedade por ações, com sede na cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 9º andar - Parte, Itaim Bibi, CEP 04.538-133, 
CNPJ nº 61.186.680/0001-74 (“Cisão” e “Incorporadora”, respectivamente); (b) o “Protocolo e Justifi cação de Ci-
são Parcial do BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A.”, celebrado em 31.03.2016, entre os administradores da Compa-
nhia e da Incorporadora (“Protocolo”); (c) a escolha da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, empresa 
especializada em avaliações, com sede na cidade de São Paulo/SP, Avenida Francisco Matarazzo, 1.400, 9º, 10º, 13º, 
14º, 15º, 16º e 17º andares, Torre Torino, Água Branca, CNPJ nº 61.562.112/0001-20 e registrada no CRC-SP nº 2-SP-
000.160/O-5 (“Empresa Especializada”), pela administração da Companhia, para promover a avaliação da parce-
la do patrimônio da Companhia a ser cindida e incorporada pela Incorporadora; (d) o “Laudo de Avaliação”, anexo ao 
Protocolo (“Laudo”), e o valor da parcela do patrimônio a ser cindida e incorporada pela Incorporadora; (e) a redu-
ção do capital da Companhia em decorrência da Cisão, conforme previsto no Protocolo, com a consequente modifi ca-
ção do artigo 5º do estatuto social da Companhia; (f) a autorização aos administradores da Companhia a praticar to-
dos os atos necessários à Cisão. Deliberações tomadas: foram aprovados, pelo único acionista, titular da totalida-
de das ações de emissão da Companhia, integralmente e sem ressalvas: (a) a Cisão da Companhia, com a versão de 
parcela do seu patrimônio para a Incorporadora; (b) o Protocolo, o qual, depois de autenticado pela Mesa, passa a ser 
parte integrante da presente ata, como anexo. O Protocolo estabelece as condições pelas quais a Companhia será par-
cialmente cindida e a parcela de seu patrimônio será incorporada pela Incorporadora, conforme as disposições nele in-
dicadas; (1) a Incorporadora sucederá a Companhia exclusivamente nos seus direitos e obrigações relativos ao Patri-
mônio Cindido, nos termos do Protocolo e do parágrafo único do artigo 233 da Lei nº 6.404/76; (c) a ratifi cação da con-
tratação da Empresa Especializada para promover a avaliação a valor contábil, com base no balanço patrimonial da 
Companhia levantado em 31.12.2015, da parcela do patrimônio da Companhia a ser cindida e incorporada pela Incor-
poradora (“Patrimônio Cindido”); (d) em sua totalidade, o Laudo, elaborado pela Empresa Especializada, que ava-
liou o Patrimônio Cindido no montante de R$1.000.000,00, sendo constituído pelas posições ativas e passivas de ti-
tularidade da Companhia, conforme discriminadas no Protocolo; (e) que, em decorrência da Cisão, o capital social 
da Companhia será reduzido, na exata proporção do Patrimônio Cindido, de R$1.530.616.665,57 para 
R$1.529.616.665,57, sem o cancelamento de quaisquer ações de emissão da Companhia; (1) que, como consequên-
cia do disposto no item (e) acima, o artigo 5º do estatuto social da Companhia passe a vigorar com a seguinte nova 
redação: “Artigo 5º. O Capital Social é de R$1.529.616.665,57, dividido em 81.977.488.506 ações, sem valor no-
minal, todas nominativas, sendo 40.988.744.253 ações ordinárias e 40.988.744.253 ações preferenciais.”; (f) a au-
torização à administração da Companhia para praticar todos os atos necessários à Cisão e a ela relacionados, in-
cluindo arquivamentos e publicações de todos os documentos pertinentes; e (g) por fi m, a lavratura da presente ata 
na forma de sumário, sendo autorizada também sua publicação com a omissão da assinatura do único acionista, 
nos termos do artigo 130, §§1º, 2º, da Lei nº 6.404/76. Encerramento: nada mais a tratar, o Presidente deu por 
encerrada a assembleia e foi lavrada a presente ata, redigida na forma sumária prevista pelo artigo 130, §§1º, 2º, 
da Lei nº 6.404/76. Lida e aprovada, foi assinada pelo acionista, o qual autorizou sua publicação com omissão de 
sua assinatura. Acionista: Banco BMG S.A. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 31.03.2016. 
JUCESP nº 460.473/16-5 em 25.10.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A. - LOGA 
CNPJ/MF nº 07.032.886/0001-02 - NIRE nº 35.300.318.005

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 11.10.2016
Data, Hora, Local: 11.10.2016, às 09hs, na sede, Avenida Marechal Mário Guedes, nº 221 - Jaguaré, São Paulo/SP. Con-
vocação: Dispensada. Presenças: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva; Secre-
tário: Osvaldo Rodrigues Souza. Deliberações Aprovadas: Pagamento de dividendos antecipados apurados no exercí-
cio social corrente, no valor total de R$ 1.800.000,00, na proporção de suas respectivas participações no capital social, sen-
do 62,347% da  Vega Valorização de Resíduos S.A. - VVR, 34% correspondente a Estre Coleta Holding S.A. e 3,653% da 
Estre Ambiental S.A. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 11.10.2016. Mesa: Anrafel Vargas Pereira da Silva - Presi-
dente; Osvaldo Rodrigues Souza - Secretário. Acionistas: Vega Valorização de Resíduos S.A. - Anrafel Vargas Perei-
ra da Silva - Lucas Rodrigo Feltre. Estre Coleta Holding S.A. e Estre Ambiental S.A. ambas por Roberto Koiti Naka-
gome - André Luis Lima Meira. JUCESP nº 472.130/16-0 em 04.11.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

E.L.E.N.A. EMPREENDIMENTOS DA LIVRE EMPRESA NACIONAL S/A
CNPJ/MF n° 60.714.755/0001-80 - NIRE n° 35.300.017.501

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam os Srs. acionistas, convidados a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na Alameda Lorena, n° 800, 
12° andar, Conjunto 1210, São Paulo - SP, às 10:00 horas, do dia 18 de novembro de 2016, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, 
relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2015; b) Eleição da diretoria da sociedade; c) Outros assuntos de interesse
social. São Paulo, 11 de novembro de 2016. A Diretoria.                                                                          11, 12 e 17/11/2016.

Castor & Leão - Administração Hoteleira S.A
CNPJ Nº 02.238.702/0001-33 - NIRE 353001530-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Castor & Leão - Administração Hoteleira
S.A, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada na
sede social, à Alameda Itu, nº 1.151, Jardim Paulista, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, no dia 28 de novembro de 2016, às 10 h, para discutirem e deliberarem sobre
seguinte ordem do dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar
os relatórios da administração, as demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezem-
bro de 2015; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; c) ratificar delibera-
ção da Diretoria que trata do pagamento de juros moratórios sobre capital próprio; d) Eleição
do Conselho de Administração e Diretoria; f) Outros assuntos de interesse social. São
Paulo, 27 de outubro de 2.016. Maria Eunice Mariotto Silva - Presidente.         (11, 12 e 17)

Processo Físico nº: 0159949-76.2008.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento Comum - Indenização 
por Dano Material Requerente: Adidas Ag e outros Requerido: Loja Fl2-4 e outros EDITAL DE CITAÇÃO 
- PRAZO DE 40 DIAS. PROCESSO Nº 0159949-76.2008.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
34ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Sachsida Garcia, na forma 
da Lei, etc. Faz saber a ré DEPÓSITO D05 na pessoa de seu responsável, Sr. WU QUNLE, inscrito 
no Cadastro de Pessoa Física Nº 230.935.758-85, e Registro Nacional de Estrangeiros Nº V395727-B 
que ADIDAS AG E OUTROS ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de 
Danos Materiais e Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para 
assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. 
E, estando em termos, foi deferida a citação dos requeridos por edital, para que Contestem a presente 
ação no prazo 15 (quinze) dias contados após prazo do edital, sob pena de serem aceitos como verda-
deiros os fatos na inicial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de setembro de 2016.             10 e 11/11

AUTO POSTO SILGUEKRON LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Renovação
da Licença de Operação nº 33006598, válida até 25/11/2.021 para Posto de Abasteci-
mento de Veículos, sito à Avenida Guarapiranga, nº 1.791. Guarapiranga. São Paulo/SP.

AUTO POSTO PRECISÃO LTDA. torna público que requereu na CETESB a Licença de
Operação para, Posto de Combustível, sito à Rua Manoel Carvalho Paes de Andrade, nº
175. Jardim Campos Elíseos. Campinas/SP.

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão - Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora  da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações,
da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de 
Colocação, da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de 
Debenturistas, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 28 de novembro de 2016, às 10:00 horas, na sede da Emissora, localizada
na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:  (i) aprovar a desnecessidade de majoração do saldo existente na Conta Reserva do Serviço da 
Dívida 1 e na Conta Reserva do Serviço da Dívida 2, em 3 (três) vezes o valor da última prestação vencida do serviço da dívida decorrente
dos Contratos de Financiamento Originais, do Instrumento de Financiamento Banco da Amazônia e dos Contratos de Financiamento
Suplementares, conforme previsto nos itens 45, “b”, e 46, “b” do Contrato de Cessão Fiduciária, caso a Companhia possua ICSD inferior a 
1,2 (um inteiro e dois décimos) nos exercícios de 2017 e 2018; (ii) aprovar a redução do volume de energia do Contrato de Compra e Venda 
de Energia Elétrica celebrado com a Odebrecht Comercializadora de Energia  (“CCVEE OCE”) para o ano de 2016, bem como a 
substituição do CCVEE OCE, a partir de janeiro de 2017, por 02 (dois) CCVEE’s de 35 MW médios cada celebrados com a CEMIG Geração 
e Transmissão S.A. e a Braskem S.A.; e (iii) aprovar a celebração, pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
(“Agente Fiduciário”), de aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária, já anteriormente aditado, a fim de prever o disposto nos itens (i) e (ii) acima.  
A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante
apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada debenturista e emitido pela
instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do 
instrumento de procuração na sede social da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos,
Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 11 de novembro de 2016.

Eduardo de Melo Pinto - Diretor-Presidente

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão - Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações,
da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio
Energia S.A. (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em
primeira convocação, no dia 28 de novembro de 2016, às 14:00 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas,  
nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: (i) aprovar a desnecessidade de majoração do saldo existente na Conta Reserva do Serviço da Dívida 1 e na Conta Reserva do
Serviço da Dívida 2, em 3 (três) vezes o valor da última prestação vencida do serviço da dívida decorrente dos Contratos de Financiamento 
Originais, do Instrumento de Financiamento Banco da Amazônia e dos Contratos de Financiamento Suplementares, conforme previsto nos 
itens 45, “b”, e 46, “b” do Contrato de Cessão Fiduciária, caso a Companhia possua ICSD inferior a 1,2 (um inteiro e dois décimos) nos
exercícios de 2017 e 2018; (ii) aprovar a substituição, a partir de janeiro de 2017, do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica
celebrado com a Odebrecht Comercializadora de Energia (“CCVEE OCE”), por 02 (dois) CCVEE’s de 35 MW médios cada celebrados com 
a CEMIG Geração e Transmissão S.A. e a Braskem S.A.; e (iii) aprovar a celebração, pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária, já anteriormente aditado, a fim de prever o disposto nos itens
(i) e (ii) acima. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia
geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada
debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, 
solicitamos o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, localizada na Avenida das
Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, bem como o envio ao Agente 
Fiduciário no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 11 de novembro de 2016.

Eduardo de Melo Pinto - Diretor-Presidente

Estre Ambiental S.A.
CNPJ/MF Nº 03.147.393/0001-59 - NIRE 35.300.329.635

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 15/09/16
Aos 15/09/16, às 10, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Wilson Quintella Filho - Presidente; Julio 
César de Sá Volotão - Secretário. Deliberações: (i) A reeleição, nos termos do Estatuto Social, dos atuais membros da 
diretoria da Companhia para o mandato de 1 ano a contar da presente data, a saber: (a) para ocupar o cargo de Diretor 
Presidente,Sergio Messias Pedreiro, RG nº 28.192.163-5 SSP/SP, CPF/MF nº 065.223.478-06; (b) para ocupar o cargo de 
Diretor Financeiro,Roberto Koiti Nakagome, RG nº 16.153.975-0 SSP/SP, CPF/MF nº 066.469.048-39; (c) para ocupar o cargo 
de Diretor Operacional, o Alexandre Ferreira Bueno, RG nº 778.096 SSP/MS, CPF/MF nº 784.999.921-53; (d) para ocupar 
o cargo de Diretor sem designação específica, Julio Cesar de Sá Volotão, MAER nº 433.473 ,CPF/MF nº 029.429.037-08; e 
(e) para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica, André Luis Lima Meira, RG nº 3617076 SSP/PE, CPF/MF nº 
665.890.024-87. (ii) Os diretores ora reeleitos permanecerão em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, nos 
termos do Estatuto Social e, presentes nesta Reunião do Conselho de Administração: (a) declaram neste ato, sob as penas 
da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da sociedade; e (b) ficam desde logo investidos 
nos cargos para os quais foram eleitos, mediante assinatura dos seus termos de posse. Nada mais. São Paulo, 15/09/16. Julio 
César de Sá Volotão - Secretário. Jucesp nº 472.833/16-9 em 07/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Estre Coleta Holding S.A. 
CNPJ/MF nº 13.235.893/0001-04 - NIRE 35.300.390.628

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15/09/16
Aos 15/09/16, às 10:30 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Roberto Koiti Nakagome - Presidente; 
Julio Cesar de Sá Volotão - Secretário. Deliberações: (i) A reeleição, nos termos do Estatuto Social, dos atuais membros 
da diretoria da Companhia para o mandato de 1 ano a contar da presente data ,a saber: (a) para ocupar o cargo de Diretor 
Presidente,Sergio Messias Pedreiro, RG nº 28.192.163-5 SSP/SP, CPF/MF nº 065.223.478-06; (b) para ocupar o cargo de 
Diretor Financeiro,Roberto Koiti Nakagome, RG nº 16.153.975-0 SSP/SP, CPF/MF nº 066.469.048-39; (c) para ocupar o cargo 
de Diretor de Operações, Alexandre Ferreira Bueno, RG nº 778.096 SSP/MS, CPF/MF nº 784.999.921-53; (d) para ocupar 
o cargo de Diretor sem designação específica, Júlio Cesar de Sá Volotão, MAER nº 433.473, CPF/MF nº 029.429.037-08;e 
(e) para ocupar o cargo de Diretor sem designação o especifica, André Luis Lima Meira, RG nº 3617076 SSP/PE, CPF/
MF sob o nº 665.890.024-87. (ii) Os diretores ora reeleitos permanecerão em seus cargos até a eleição e posse de seus 
substitutos, nos termos do Estatuto Social e, presentes nesta Assembleia ia Geral Extraordinária: (a) Declaram ainda que 
não estão impedidos, por lei especial, de exercerem administração da sociedade; e (b) ficam desde logo Investidos nos 
cargos para os quais foram eleitos, mediante assinatura dos seus termos de posse. Nada mais. São Paulo, 15/09/16. Julio 
César de Sá Volotão – Secretário. Jucesp nº 472.324/16-0 em 07/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Estre Coleta Holding S.A.
CNPJ/MF nº 13.235.893/0001-04 - NIRE nº 35.300.390.628

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15/09/15
Aos 15/09/15, às 17 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Roberto Koiti Nakagome, Presidente; e 
Julio Cesar de Sá Volotão, Secretário. Deliberações: (i) Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião na forma 
de sumário; (ii) Em razão da apresentação da carta de renúncia do Fernando Ribeiro Bau e Carlos Eduardo Rodrigues 
tendo em vista a exigência legal e estatutária de recomposição da Diretoria da Companhia, eleger os seguintes membros 
da Diretoria da Companhia: a) na qualidade de Diretor Presidente, Sergio Messias Pedreiro, RG 28.192.163-5, CPF/MF 
nº 065.223.478-06; b) na qualidade de Diretor Financeiro, Roberto Koiti Nakagome, RG nº 16.153.975-0 SSP/SP, CPF/MF 
nº 066.469.048-39; c) na qualidade de Diretor de Operações, Alexandre Ferreira Bueno, RG 778.096 SSP/MS, CPF/MF nº 
784.999.921-53; d) na qualidade de Diretor sem designação específica, Julio Cesar de Sá Volotão, MAER nº 433.473 CPF/
MF n.º 029.429.037-08, OAB/SP 173.213; André Luis Lima Meira, RG nº. 3617076, expedida pelo SSP/PE, CPF/MF nº. 
665.890.024-87, todos com endereço profissional na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Torre I, 3º andar, Itaim 
Bibi, na cidade de São Paulo – SP, bem como mandato unificado de 1 ano, sendo permitida a reeleição; (iii) a investidura 
e a posse do diretores ora eleitos fica condicionada à efetiva apresentação da declaração de desimpedimento mencionada 
no artigo 147, § 4.º, da Lei 6.404/76, conforme alterada e no artigo 2.º da Instrução CVM n.º 367/02; (iv) os Diretores ora 
nomeados tomam posse nesta data, mediante assinatura do termo de posse em livro próprio. Nada mais. São Paulo, 15/09/15. 
Julio Cesar de Sá Volotão - Secretário. Jucesp nº 484.381/15-5 em 26/10/2016. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

Resicontrol Soluções Ambientais S.A.
CNPJ/MF nº 00.957.744/0001-07 - NIRE 35.300.383.397

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15/09/16
Aos 15/09/16, às 11:15 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Roberto Koiti Nakagome - Presidente, 
Julio Cesar de Sá Volotão - Secretário. Deliberações: (i) A reeleição, nos termos do Estatuto Social, dos atuais membros 
da diretoria da Companhia para o mandato de 1 ano a contar da presente data, a saber: (a) para ocupar o cargo de Diretor 
Presidente, Sergio Messias Pedreiro, RG nº 28.192.163-5 SSP/SP, CPF/MF nº 065.223.478-06; (b) para ocupar o cargo de 
Diretor Financeiro, Roberto Koiti Nakagome, RG nº 16.153.975-0 SSP/SP, CPF/MF nº 066.469.048-39; (c) para ocupar o cargo 
de Diretor de Operações, Alexandre Ferreira Bueno, RG nº 778.096 SSP/MS, CPF/MF nº 784.999.921-53; (d) para ocupar 
o cargo de Diretor sem designação específica, Julio Cesar de Sá Volotão, MAER nº 433.473, CPF/MF nº 029.429.037-08; e 
(e) para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica,André Luis Lima Meira, RG nº 3617076 SSP/PE, CPF/MF nº 
665.890.024-87. (ii) Os diretores ora reeleitos permanecerão em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, nos 
termos do Estatuto Social e, presentes nesta Assembleia Geral Extraordinária: (a) declaram neste ato, sob as penas da lei, 
que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da sociedade. Nada mais. São Paulo, 15/09/16. Julio 
César de Sá Volotão - Secretário. Jucesp nº 472.323/16-7 em 07/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve frear 
a luta contra as mudanças climáticas. A postura não deve afetar 
tanto a indústria ou a tecnologia mas a cooperação política e in-

ternacional perderia um grande impulsionador com um potencial efeito 
dominó sobre as economias emergentes. É com essa preocupação que 
cientistas e ativistas veem a eleição do magnata.

“Difícil prever o que ele fará de verdade. Mas, uma coisa é certa, não 
é de se esperar uma ação convicta como aquela de Barack Obama”, 
explica Carlo Carraro, vice-presidente do grupo de trabalho do Painel 
Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), órgão ligado a 
ONU. Caso a perda de liderança dos EUA se confi rme, isso causará um 
efeito nos países em desenvolvimento.

Para um dos membros do IPCC, Thomas Stocker, “seria crítica” uma 
postura de menos empenho norte-americano sobre o tema. Ele ainda 
lembra que o plano para desenvolvimento da infraestrutura, apresentado 
durante a campanha eleitoral, vai andar na “direção errada”, privile-
giando fontes fósseis de energia ou “reduzindo as metas ambientais nas 
atividades de fracking e perfuração no Ártico”.

Nas posições de Trump e de seus apoiadores, cita o climatologista 
Sandro Fuzzi, do Instituto de Ciências da Atmosfera e do Clima (CNR) 
da Itália, “há uma subestimação do problema ambiental”. Por diversas 

Trump deve frear avanços na luta 
contra mudanças climáticas

Cientistas dizem que postura do magnata pode gerar efeito dominó

vezes na campanha, o nova-iorquino disse que as “mudanças climáticas” 
eram um problema “inventado” pelos chineses para frear a economia 
dos Estados Unidos.

Porém, os EUA não poderão sair facilmente do acordo sobre o clima 
assinado pelo presidente Obama durante a Conferência do Clima de 
Paris, a COP21, como lembrou a presidente do evento e ministra do Meio 
Ambiente da França, Ségolène Royal. Mas, o líder da ONG italiana Kyoto 
Club, lembra que o documento assinado em Paris “não prevê sanções” 
para os países que não cumprirem as metas. Com isso, Trump pode não 
respeitar “esse empenho” mundial e, simplesmente, não atingi-los.

Entre os principais pontos do Acordo de Paris, está o compromisso de 
manter o aumento da temperatura global abaixo dos 2ºC em relação aos 
níveis pré-industriais e realizar esforços para limitar esse crescimento 
a 1,5ºC. Além disso, os signatários assumiram o compromisso de evitar 
o lançamento de gases que causem o efeito estufa e os países mais 
ricos devem ajudar a fi nanciar o combate às mudanças nas nações em 
desenvolvimento.

Já o diretor do Instituto de Pesquisa do Impacto Climático Postdam, 
Hans Joachim Schellnhuber, é mais pessimista. “O mundo agora deve 
andar sem os Estados Unidos na estrada para a diminuição dos riscos 
climáticos e da inovação nas energias limpas”, concluiu (ANSA).Novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

CPE - Companhia de Participações e Empreendimentos
CNPJ/MF 65.576.530/0001-28 - NIRE: 35.300.130.553

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29/08/2016
Data: 29/08/2016; Horário: 9:00 horas; Local: Sede social da CPE - Companhia de Participações e Em-
preendimentos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 65.576.530/0001-28, NIRE 35.300.130.553, na Avenida Pau-
lo Ayres nº 230, sala 03, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo; Publicações:
2. Convocação - Dispensada em razão de haver comparecido a totalidade dos acionistas nos termos do §
4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76; Mesa: Sob a presidência do acionista Vitor Luiz Taddeo Mammana se-
cretariada por mim Antonio Afonso Simões; Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital so-
cial; Ordem do dia e deliberações - Ordinariamente: a) Balanço Patrimonial Encerrado em, Demons-
tração das Mutações do Patrimonio Líquido, Demonstração do Resultado, Demonstração dos
Fluxos de Caixa e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2015 e 31/12/2014, Rela-
tório da Diretoria: publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Empresas & Negócios de 25 de
agosto de 2016: Aprovados por unanimidade com abstenção dos legalmente impedidos; b) Destinação do
lucro à disposição da Assembleia: b-1) Destinado para o fundo da reserva legal o valor equivalente a 5% do
lucro líquido do exercício no importe de R$ 2.140.077,37 (dois milhões, cento e quarenta mil, setenta e sete
reais e trinta e sete centavos); b-2) O saldo do lucro será levado para reserva estatutária; c) Distribuição de
dividendos aos senhores acionistas na proporção das ações possuídas de cada tipo no importe de R$
31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais) mediante utilização integral da reserva de lucros do exercício de
2010 e 2011 no importe de R$ 26.787.527,62 (vinte e seis milhões, setecentos e oitenta e sete mil, quinhentos e
vinte e sete reais e sessenta e dois centavos) e parte da reserva de lucros do exercício de 2012 no importe de
R$ 4.212.472,38 (quatro milhões, duzentos e doze mil, quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e oito centa-
vos); d) Fixação dos honorários da Diretoria: Foi deliberado por unanimidade que a diretoria que será eleita
pelo Conselho de Administração não terá qualquer remuneração; d) Eleição do Conselho de Administração da
sociedade e fixação da remuneração: c-1) Foram reeleitos por unanimidade os seguintes membros do Con-
selho de Administração mediante votação na forma preceituada no artigo 17 dos Estatutos Sociais: Vitor Luiz
Taddeo Mammana, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. 2.317.306-3-SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 028.096.568-00; Riccardo Arduini, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cé-
dula de identidade RG. 3.812.723-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 066.751.668-91; Renata Bonsaver
Mammana Milani, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG.
22.555.000-3-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 251.671.328-27; Harry Eugen Josef Kahn, brasileiro, ca-
sado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG. 2.128.851-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
033.201.118-68; Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, porta-
dor da cédula de identidade RG. 29.570.084-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 288.006.148-25, todos
residentes na Capital de São Paulo e com Escritório na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220, na
cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo; Alessandro Arduini, brasileiro, solteiro, engenheiro, porta-
dor da cédula de identidade RG. 33.830.766-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 330.348.968-83, resi-
dente e domiciliado em 2 Marina Blvd, # 12-04, Singapura, 018987; e Giancarlo Arduini, brasileiro, solteiro,
advogado, portador da cédula de identidade RG. 33.830.765-5-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
308.224.798-93, residente e domiciliado em Bellevueweg, 1, 8832, Wollerau, Suíça. c-2) Remuneração do
Conselho de Administração: Também por unanimidade foi fixada a remuneração global do Conselho de Ad-
ministração eleito no importe de R$ 3.430,00 (três mil, quatrocentos e trinta reais), ficando estabelecido que
a remuneração de cada conselheiro será objeto de deliberação em reunião dos membros do Conselho de
Administração a ser convocada especificamente para esta finalidade e com observância do preceito contido
no § 6º do artigo 18 dos Estatutos Sociais; c-3) Para o cargo de Presidente do Conselho de Administração
foi eleito o Conselheiro Vitor Luiz Taddeo Mammana e para o Cargo de Vice Presidente o Conselheiro
Riccardo Arduini, também retro identificado e qualificado. Os membros do conselho de administração elei-
tos, todos presentes na assembleia, declaram expressamente que aceitam os cargos para os quais foram
eleitos e, ainda, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade
por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade e
quaisquer outros. Encerrados os trabalhos o Sr. Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse
fazer uso. Como ninguém se manifestou, concedeu o tempo necessário à lavratura da presente ata que,
na reabertura foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas da sociedade. Taboão da Serra, 29 de
agosto de 2016. (aa.) Vitor Luiz Taddeo Mammana-Presidente da mesa, Antonio Afonso Simões-Secreta-
rio da mesa, Alessandro Arduini, Antonio Afonso Simões, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, Dina
Rosa Bosellini - p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Giancarlo Arduini, Hargrove Investments LLC - p.p. Dr.
Gilberto Cipullo, Harry Eugen Josef Kahn, Julia Dora Antonia Koranyi Arduini-p.p. Riccardo
Arduini, Renata Bonsaver Mammana Milani, Riccardo Arduini, Vitor Luiz Taddeo Mammana, ZEAF
Participações e Empreendimentos Ltda. Dr. Gilberto Cipullo. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata
lavrada em livro próprio. Taboão da Serra, 29 de agosto de 2016. Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente
da mesa. JUCESP nº 443.127/16-5 em 14/10/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.


