
Todo mundo tem seu 

lado criativo. Mas há 

pessoas que sabem 

usar sua criatividade 

de maneira mais 

produtiva, resultando 

em maior destaque 

no campo pessoal e 

profi ssional

A criatividade é determi-
nada por processos ce-
rebrais complexos que 

envolvem a interação entre 
os dois hemisférios cerebrais 
(não se pensa mais em termos 
de “hemisfério esquerdo” 
lógico, realista e “hemisfério 
direito” criativo, intuitivo). 
Praticamente, todas as áreas 
cerebrais estão envolvidas no 
processo criativo. Mais que as 
áreas cerebrais envolvidas, 
são importantes os diversos 
circuitos cerebrais que ligam 
as diversas áreas e como 
eles interagem para produzir 
tudo o que constitui a nossa 
mente.

Em geral, se imagina que o 
ato criativo surge do “nada”, 
como algo que “cai do céu” 
na mente da pessoa. Sabe-se 
hoje que não é bem assim: o 
ato criativo é o resultado fi nal 
de um processo que se de-
senvolve desde a elaboração 
(consciente e inconsciente) 
até a realização do “estalo” 
criativo.

Uma pessoa altamente cria-
tiva é aquela capaz de trazer 
algo novo ou inusitado, que 
foge aos padrões habituais já 
conhecidos. 

A criatividade depende, em 

parte, da inteligência, das ha-
bilidades e da bagagem cultu-
ral da pessoa. No entanto, para 
aprofundar sua criatividade, 
é preciso mais do que isso. 
A pessoa precisa ter um ob-
jetivo em mente, um desafi o, 
algo que faça alavancar ideias 
diferenciadas. A estimulação 
da criatividade começa já na 
infância, quando se oferece 
a chance de desenvolver ha-
bilidades de modo amplo, di-
versifi cado, dando a liberdade 
de buscar novos interesses e 
experimentar novas ativida-
des (desde que não haja risco 
signifi cativo, claro!). 

Essa “abertura” a diversas 
possibilidades permite que a 
criança tenha um desenvol-
vimento criativo mais amplo 
do que aquela que passou a 
infância restrita a atividades 
comuns, limitadas ou repeti-
tivas. Para o adulto, desen-
volver criatividade depende 
da ruptura de possíveis pa-
drões rígidos de pensamento 
já bem estabelecidos, do de-
senvolvimento do interesse 
por outros modos de pensar 
e experimentar, fugindo 
daquilo que a pessoa já está 
“acostumada”. 

Tal desenvolvimento, mui-
tas vezes, depende de um 
acompanhamento psicote-
rápico, uma vez que, fre-
quentemente, a pessoa não 
consegue, por si mesma, fazer 
essa ruptura, esse movimento 
de liberdade.

(*) - É médico psiquiatra, doutor 
em Medicina pela Universidade de 

Würzburg, e membro fi liado
do Instituto de Psicanálise
da Sociedade Brasileira de 
Psicanálise de São Paulo.
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CITAÇÃO - Prazo 20 dias - Proc. nº 0119647-34.2010.8.26.0100. A Dra. Stefânia Costa Amorim 
Requena, Juíza de Direito da 36ª Vara Cível da Capital, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Israel 
Tavares da Silva RG 33.981.729-x e CPF 258.497.258-14 que COOP DE ECON CRED. MUT. POL. 
MIL. SERV. DA SEC. NEG. DA SEG. PUBLICA DO EST. SP, ajuizou uma ação de Execução, para 
cobrança da nota promissória R$ 6.155,39 (MARÇO/2010), que deverá ser atualizado na data do 
efetivo pagamento. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para 
que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito da 
exeqüente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, 
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, atualizadas, prazos 
estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora, presumindo-se aceitos os 
fatos.Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 03 de fevereiro de 2016. 

3ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0040184-
46.2010.8.26.0002. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, 
Comarca de São Paulo, Dr. Fabrício Stendard, na forma da lei, etc... FAZ SABER a MARCELO 
ZAMMAR, CPF. 039.316.638-41 e RICARDO EL ZAMMAR DE ALMEIDA, CPF. 308.884.818-61, que 
DA VILA MASCOTE LAVA RÁPIDO ESTACIONAMENTO LTDA, CNPJ. 09.415.820/0001-19 ajuizou-
lhes uma ação de ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança, objetivando a 
condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 22.603,34 (Junho/2010), que deverá ser atualizado 
até a data do efetivo pagamento, oriundos dos alugueres e demais encargos vencidos e os que se 
vencerem, do imóvel não residencial localizado na Rua Palestina, 620 Vila Mascote, nesta Capital. 
Encontrando-se os requeridos em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO por EDITAL 
para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, PURGUEM a MORA ou CONTESTEM o 
feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

3ª Vara Cível – Reg. Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 (UM) MÊS DIAS. PROCESSO 
Nº 1006794-05.2014.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - 
Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Antonio da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
BRUNO QUEIROZ SENNA, CPF 424.541.888-56, que VSTP Educação Ltda, lhe ajuizou uma Ação 
Monitória, objetivando o recebimento de R$15.421,92 (Nov/2014), acrescidos de juros e correção 
monetária, oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes e não 
pago. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a 
fluir após os 30 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 
5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que o tornará isento das custas, ou embargue, sob 
pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo advertido de que será nomeado 
curador especial em caso de revelia (art. 257, III do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixad o 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de 
novembro de 2016. 

EPT ENGENHARIA E PESQUISAS
TECNOLÓGICAS S.A.

CNPJ sob n° 60.730.645/0001-01
Assembleia Geral Extraordinária – Convocação

A Diretoria da EPT Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S.A., inscrita no CNPJ sob nº
60.730.645/0001-01 e NIRE N° 353.000.58861, Convoca os srs. acionistas para a As-
sembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 19 de dezembro de 2016, às
14:30h, na sede social na Avenida São José, 450, Ayrosa, CEP 06283-120, Osasco/SP,
a fim de deliberar a seguinte Ordem do Dia: 1) reforma dos estatutos sociais, em espe-
cial no tocante à alteração: a) do Capítulo III “Da administração”, que trata dos órgãos
de administração da sociedade e das suas atribuições, mediante a criação de Conselho
de Administração; b) do Capítulo II “Do Capital e das Ações” em razão da necessidade
de aumento do capital social por meio da integralização de dividendos e de juros sobre
o capital próprio; c) e consolidação dos Estatutos Sociais; 2) renúncia dos atuais Dire-
tores e eleição dos membros do Conselho de Administração e, se for o caso, do Conse-
lho Fiscal; 3) reavaliação do ativo imobilizado da companhia e 4) outros assuntos de
interesse geral da Companhia. A sociedade informa que os documentos pertinentes às
matérias a serem debatidas na assembleia geral extraordinária encontram-se à disposi-
ção dos acionistas, na sede da companhia. João Carlos Andreotti Schreiner-Diretor
Superintendente.  Osasco, 25 de novembro de 2016.                            (08, 09 e 10/12)

Agropecuária Bomy Ltda EPP, torna público que recebeu da CETESB a RENOVAÇÃO DE
LICENÇA DE OPERAÇÃO n° 57002146 para Produtos derivados do leite; fabricação de, sito à
Rodovia Professor Julio de Paula Moraes, Km 30,5 Tapanhão, Jambeiro/SP.

CINPAL CIA. INDUSTRIAL DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS
CNPJ/MF 49.656.192/0001-88 - NIRE: 35.300.039.092

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 27/09/2016
Data: 27/09/2016; Horário: 15:00 horas; Local: Sede social da Cinpal Cia. Industrial De Peças Para Au-
tomóveis na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São
Paulo; Publicações:) Convocação - Dispensada em razão de haver comparecido a totalidade dos acionis-
tas nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76; Mesa: Sob a presidência do acionista Vitor Luiz
Taddeo Mammana, secretariada por mim Antonio Afonso Simões; Presenças: Acionistas representando
a totalidade do capital social; Ordem do dia e deliberações: a) Aumento do capital social e conseqüente
alteração do artigo 5º dos Estatutos Sociais: Considerando os investimentos da sociedade previstos para
ano de 2016, com a ampliação da nova fabrica no imóvel locado para instalação de novas máquinas na
Avenida Laurita Ortega Mari nº 144-A, nesta cidade de Taboão da Serra haverá necessidade de injeção de
capital na sociedade. Cada acionista falando por vez manifestou a concordância em investir na socieda-
de, ficando, desta forma, deliberado por unanimidade pelo aumento do capital social por subscrição dos
senhores acionistas na proporção das ações ordinárias e preferenciais da titularidade de cada um. Em
decorrência desta deliberação o capital social foi aumentado de R$ 255.559.393,68 (duzentos e cinquenta
e cinco milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta e oito
centavos) para R$ 286.559.393,68 (duzentos e oitenta e seis milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil,
trezentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos) com integralização imediata conforme bole-
tim de subscrição assinado por todos os acionistas da sociedade. Consequentemente o artigo 5º dos Es-
tatutos Sociais passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social é de R$
286.559.393,68 (duzentos e oitenta e seis milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, trezentos e noventa
e três reais e sessenta e oito centavos), dividido em 3.696.404.954 (três bilhões, seiscentos e noventa e
seis milhões, quatrocentos e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro) ações, sendo, 1.848.202.477
(um bilhão, oitocentos e quarenta e oito milhões, duzentos e dois mil, quatrocentos e setenta e sete)
ações ordinárias e 1.848.202.477 (um bilhão, oitocentos e quarenta e oito milhões, duzentos e dois mil,
quatrocentos e setenta e sete) ações preferenciais sem valor nominal”. b) Outros assuntos de interesse
da sociedade: Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação o Sr. Presidente declarou em
vigência a nova redação dos artigos 5º dos Estatutos Sociais, 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, 27 de setembro de 2016. Antonio Afonso Simões, Dina Rosa Bosellini - p.p. Dr. Gilberto
Cipullo, Hargrove Investments LLC - p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Julia Dora Antonia Koranyi Arduini - p.p.
Riccardo Arduini, Renata Bonsaver Mammana Milani, Riccardo Arduini, Vitor Luiz Taddeo Mammana,
Zeaf Participações e Empreendimentos Ltda. - Vitor Luiz Taddeo Mammana - sócio administrador. De-
claramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Taboão da Serra, 27 de setembro de
2016. Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da mesa; Antonio Afonso Simões - Secretário da mesa;
JUCESP nº 472.428/16-0 em 07/11/16. Flávia Regina Britto Gonçalves- Secretária Geral.

SMART FER FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS LTDA - ME. Torna público que recebeu da
CETESB a Licença Prévia e de Instalação nº 16001402 e requereu a Licença de Operação
p/ Fabricação de ferramentas, localizada à Av. Industrial, nº 2231- Campestre - Santo
André - Cep: 09080-510.

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

Ata da AGD da 1ª Emissão de Debentures Simples, Não Conversíveis em Ações, Da Espécie Com Garantia 
Real e Fidejussória Adicional,Para Distribuição Pública Com Esforços Restritos de Colocação, realizada em 10/10/16
Aos 10/10/16, às 16 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Tomás Sobreira Jatobá; Secretária: 
Carla de Castro Bernardes. Deliberações: 1. A antecipação da data de pagamento da terceira parcela da comissão esta-
belecida na Assembleia Geral de Debenturistas de 24/04/15, prevista para 10/12/16 na Assembleia Geral de Debenturistas 
de 29/09/16,para que os valores devidos sejam pagos em 14/10/16, fora do âmbito da Cetip. Termos Definidos: Todos os 
termos não definidos nesta ata de assembleia devem ser interpretados conforme suas definições atribuídas na Escritura. 
Nada mais. São Paulo,10/10/16. Tomás Sobreira Jatobá - Presidente; Carla de Castro Bernardes - Secretária. Jucesp nº 
501.759/16-5 em 25/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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

Ata da AGD da 2ª Emissão Pública de Debentures Simples, Não Conversíveis em Ações, em
 Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicionais Reais e Garantia Adicional 

Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação
Aos 29/09/16, 17 hs, na sede. Convocação e Presenças: Totalidade Mesa: Presidente: Diogo Mayer Haddad; Secretária: 
Carla de Castro Bernardes. Deliberações: Discutidas as matérias da ordem do dia, os Debenturistas deliberaram e 
aprovaram, sem quaisquer ressalvas: (a) a alteração da Data de Pagamento 2ª parcela da Amortização do Valor Nominal 
Unitário das Debêntures, para que referido valor seja pago em 10 de dezembro de 2016, conforme consta na nova redação 
da Cláusula de 4.7.1. da Escritura previstas no item (c), abaixo: (b) a alteração da Data de Pagamento da 3ª parcela dos 
Juros Remuneratórios, com o consequente ajuste do período da capitalização das parcelas dos Juros Remuneratórios 
das Debêntures, para que referido valor seja devido em 10 de dezembro de 2016, conforme consta na nova redação da 
Cláusula 4.5.4.1. da Escritura prevista no item (c), abaixo. (c) Alteração das Cláusulas 4.5.4.1. e 4.7.1 da Escritura, as quais 
passarão a vigorar com a seguintes redações: “4.5.4.1. Os Juros Remuneratórios serão pagos em 6 parcelas conforme as 
datas previstas na tabela abaixo (cada uma “ Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios”), sendo que o último paga-
mento será feito na Data de Vencimento, ressalvadas as hipóteses de Evento de Inadimplemento, de Resgate Antecipado 
Facultativo ou de Amortização Extraordinária (conforme definidos abaixo): Pagamentos de Juros Remuneratórios: Nº do 
Pagamento – Data do Pagamento – Período Considerado: 1º - 27/12/13 – Da data de emissão (inclusive), até 27/12/13 
(exclusive); 2º - 14/12/14 – de 27/12/2013 (inclusive) a 14/12/14 (exclusive); 3º - 10/12/16 – De 14/12/14 (inclusive) a 10/12/16 
(exclusive); 4º - 14/12/16 - De 10/12/16 (inclusive) a 14/12/16 (exclusive); 5º - 14/06/17 – De 14/12/2016 (inclusive) a 14/06/17 
(exclusive); 6º - 14/12/17 – De 14/06/17 (inclusive) a data de vencimento (exclusive). “4.7.1. O Valor Nominal Unitário das 
Debêntures será amortizado a partir do 24º mês, inclusive, a partir da Data de Emissão, conforme tabela abaixo, sendo que o 
último pagamento será feito na Data de Vencimento (cada uma, uma “Data de Pagamento da Amortização do Valor Nominal 
Unitário”): Pagamento de Amortização do Valor Nominal Unitário: nº de Pagamento – Data do Pagamento – Percentual 
de Amortização: 1º - 14/12/14 – 14,2857%; 2º - 10/12/16 – 42,8571%; 3º - 14/12/16 – 14,2857%; 4º - 14/06/17 – 14,2857%; 
5º - 14/12/17 – Saldo Devedor. (d) a prorrogação da data de realização de assembleia para discussão dos descumprimento 
contidos na alínea (d) da ordem do dia AGD de 30/08/16, para que a mesma seja realizada até de 10/12/16, bem como 
retificação do anexo I aprovado na AGD de 30/08/16, referente às pendências documentais da Emissão, devendo, para 
tanto, ser considerado o anexo a presente Assembleia; (e) a prorrogação da data para reenquadramento das garantias da 
Emissão, para que sejam ofertadas novas garantias, a serem aprovadas pelo Conselho de Administração da Emissora e 
pelos Debenturistas em Assembleia Geral Debenturistas que deverá ser realizada até 10/12/16; (f) a aprovação da cele-
bração de aditamento à Escritura, a fim de fazer constar o que fora aprovado nos itens (a) e (b) acima; e (g) a autorização 
para emissora e o Agente Fiduciário a tomarem todas as providências necessárias para o cumprimento das deliberações 
aprovadas nesta AGD, devendo o aditamento à Escritura, refletindo as deliberações aprovadas nesta AGD, ser devidamente 
celebrado, pela Companhia e pelo Agente Fiduciário, e protocolado, pela Companhia para registro na Junta Comercial e nos 
cartórios de títulos e documentos competentes em 10 dias úteis contados da data de assinatura desta AGD, nos termos 
da Cláusula 2.1.2.1 da Escritura, sob a pena de ocorrência de hipótese de vencimento antecipado nos termos da Cláusula 
4.13.1 (iv) da Escritura por descumprimento de obrigação não pecuniária. A Emissora declara a manifesta ciência de que 
todos os termos e condições previstos na Escritura permanecem inalterados e em vigor, e que as presentes aprovações 
pelos Debenturistas são referentes única a exclusivamente à Ordem do dia, não significando renúncia de qualquer direto, 
novação de qualquer direito, novação de qualquer obrigação, tampouco afeta a possibilidade dos Debenturistas declararem o 
Vencimento Antecipado da Escritura da Emissão casa novos inadimplementos venham a ocorrer, ou direito dos Debenturistas 
de exigirem o cumprimento de toda e qualquer obrigações prevista na Escritura. Temos definidos: Todos os termos que 
não definidos nesta ata de AGD devem ser interpretados conforme suas definições atribuídas na Escritura. Nada mais. São 
Paulo, 29/09/16. Diogo Mayer Haddad – Presidente; Carla de Castro Bernardes – Secretária. Jucesp nº 500.774/16-0 em 
25/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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

Instrumento Particular de Quinto Aditamento à Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, não 
Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição 

Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Estre Ambiental S.A.
Entre: Estre Ambiental S.A. - Como Emissora; Wilson Quintella Filho – como Fiador com anuência de sua cônjuge 
identificada neste Instrumento, Estre Coleta Holding S.A. – como Garantidora Anuente, e Oliveira Trust Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários S.A. como Agente Fiduciário Datado de 19/05/16. Instrumento Particular de Quinto Aditamento 
à Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e com 
Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Estre Ambiental S.A. Pelo 
presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas: Estre Ambiental S.A., sociedade por ações de capital 
fechado, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, nº 1.830, Torre I, 3º andar, em SP/SP, CNPJ/MF nº 
03.147.393/0001-59, neste ato representando na forma de seu estatuto Social (“Emissora”); Wilson Quintella Filho, 
CPF/MF nº 006.561.978-11, RG nº 6.894.149 SSP/SP (“Fiador”); Tatiana Stefani Quintella, CPF/MF nº 150.369.278-77, 
RG nº 22.372.891-3 SSP/SP (“Cônjuge Anuente”); Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., 
instituição financeira credenciado pelo Banco Central do Brasil, com sede na Avenida das Américas, nº 500, Bloco 13, Grupo 
205, em RJ/RJ, CNPJ/MF nº 36.113.876/0001-91, neste ato representada na forma de seu estatuto social, nomeada para 
representar, perante a Emissora, a comunhão dos interesses dos debenturistas da referida emissão, nos termos da Lei nº 
6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) (“Agente Fiduciário”, e em conjunto com a Emissora, o Fiador 
e a Cônjuge Anuente, “Partes”); e, ainda, na qualidade de interveniente anuente, Estre Coleta Holding S.A., sociedade por 
ações de capital fechado, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre I, 3º andar , em SP/SP, 
CNPJ/MF nº 13.235.893/0001-04, neste ato representada na forma de seu estatuto social (“Estre Coleta” ou “Garantidora 
Anuente”) Considerados – Considerando Que, em 04 de julho de 2011 a Emissora, o Fiador, a Cônjuge Anuente, a P.N.A.S.P.E. 
Empreendimentos e Participações S.A, Antiga Denominação da Estre Coleta e o Agente Fiduciário celebraram o Instrumento 
Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, a Ser 
Convolada em Espécie com Garantia Real e com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços 
Restritos de Colocação, da Estre Ambiental S.A., conforme aditado em 25/07/11, em 17/11/11, em 05/03/15 em 23/03/16 
(“Escritura”); e Considerando que, foi realizada Assembleia Geral de Debenturistas em 29/04/16 (“AGD”), a qual deliberou 
sobre determinadas modificações à Escritura, dentre outros Assuntos. Isto Posto, têm as Partes entre si, centro e ajustado, 
celebrar o presente “Instrumento Particular de Quinto Aditamento à Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com 
Esforços Restritos de Colocação, da Estre Ambiental S.A.” (“Quinto Aditamento”), que será regido pelas seguintes cláusulas 
e condições. 1. Definições – 1.1. Os termos em letras maiúsculas ou com iniciais maiúsculas empregados e que não estejam 
de outra forma definidos neste instrumento são aqui utilizados com o mesmo significado atribuídos e tais termos na Escritura. 
Todos os termos no singular definidos neste instrumento deverão ter os mesmos significados quando empregados no plural 
e vice-versa. As expressões “deste instrumento”, “neste instrumento” e “conforme previsto neste instrumento” e palavras da 
mesma importância quando empregadas neste Quinto Aditamento, a não ser que de outra forma exigindo pelo contexto, 
referem-se a este instrumento como um todo e não a uma disposição específica deste, e referências à cláusula, subcláusula, 
adendo a anexo estão relacionadas a este instrumento a não ser que outra forma especificado. Todos os termos definidos 
neste quinto Aditamento terão as definições a eles atribuídas neste instrumento quando utilizados em qualquer certificado 
ou documento celebrado ou formalizado de acordo com os termos aqui previstos. 1.2. Salvo qualquer outra disposições em 
contrário previstas neste Instrumento, todos os termos e condições da Escritura aplicam-se total e automaticamente a este 
aditamento, mutatis mutandis, e deverão ser consideradas como uma parte integral deste, como se estivessem transcritos 
neste instrumento. 2. Autorização – 2.1. – O Presente Quinto Aditamento é celebrado com base nas deliberações da AGD. 
3. Arquivamento – 3.1. Este Quinto Aditamento será arquivada na JUCESP e registrado no Cartório de Títulos e Documento 
competentes, de acordo com o disposto no inciso II do artigo 62 da lei das Sociedades por Ações, e no Artigo 129 da lei nº 
6.015/73, conforme alterada (“Lei dos Registros Públicos”). 4. Retificações – 4.1. As Partes resolverem alterar a Cláusula 
4.5.1.4. da Escritura, que passa a viger com a seguinte redação: “4.5.1.4. Os Juros Remuneratórios serão pagos a partir de 
09/03/12, inclusive sendo o primeiro pagamento em 09/03/12 e o último na Data de Vencimento, conforme a tabela abaixo: 
Datas de Pagamentos: 09/03/12; 27/12/12; 09/03/13; 09/09/13; 09/03/14; 31/10/14; 09/03/15; 10/06/16; 09/09/16; 09/03/17. 
4.2. As Partes resolveram alterar a Cláusula de 4.7.1 da Escritura, que passa a viger com a seguinte redação: “4.7.1. O Valor 
Nominal Unitário das Debêntures será amortizada nos percentuais de datas abaixo indicados, em parcelas iguais (conforme 
datas descritas na tabela abaixo), salvo as possibilidades de amortização parcial extraordinária facultativa, de aquisição 
antecipada facultativa e de resgate antecipado facultativo, conforme estabelecidas nas Cláusulas 4.8., 5.1., e 5.2. abaixo, 
respectivamente. Parcela – Data de Pagamento - Percentual Amortizado do Valor nominal Unitário de Emissão – Valor 
amortizado por Debêntures – Unitário (em R$): 1 – 10/06/16 – 50% - 125.000,00; 2 - 09/09/16 – 25% - 62.500,00; 3 – 
09/03/17 – 25% - 62.500,00. 4.3. A partir desta data, a Estre Coleta Holding S.A., devidamente qualificada no preâmbulo 
do presente Aditamento, volta a ser parte integrante da Escritura, na qualidade de interveniente anuente, comparecendo à 
Escritura para anuir com as condições a ela aplicáveis. 4.4. As Partes resolvem alterar o item “i” da Cláusula 9.1. da Escritura, 
que passa a viger com a seguinte redação: “(i) é sociedade por ações devidamente constituída e a Garantidora Anuente 
é sociedade por ações devidamente constituída, ambas com existência válidas e em situação regular segundo as leis do 
Brasil, bem como estão devidamente autorizadas a desempenhar as atividades descritas em sem objetivos sócias;” 4.5. 
As Partes resolvem alterar a Cláusula da 6 da Escritura, para incluir a menção à Garantidora anuente, que passa a viger 
com a seguinte redação: “6. Das obrigações adicionais da emissora, do fiador e da garantidora anuente” 5. Ratificações 
– 5.1. Ficam ratificados, nos termos em que encontram redigidas, todas as cláusulas, itens, características e condições 
constantes da Escritura e não expressamente alteradas por este Quinto Aditamento. 6. Consolidação da Escritura – 6.1. 
Os termos e condições da Escritura seguem consolidados até a presente data na forma do Anexo I ao presente Quinto 
Aditamento. 7. Das Disposições Finais – 7.1. As Partes declaram a garantem, para fins dos artigos 360 a 367 da lei da 
10.406/02, que não possuem o ânimo de novar suas obrigações previstas nas Debêntures. 7.2. Este Quinto Aditamento é 
firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes por si e seus sucessores. E por estarem assim justas e 
contratadas, as Partes firmam o presente Quinto Aditamento, em 05 vias de igual teor e forma, na presença de 02 testemu-
nhas. São Paulo, 19/05/16. Jucesp nº ED000750-0/005 em 29/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Ativo      31/12/2015      31/12/2014
Circulante   4.865.930,75   4.873.074,57
Caixa e Equivalentes de Caixa 5,03 2.123,16
Imóveis Destinados a Venda (Nota 04) 4.865.106,10 4.865.106,10
Outras Contas a Receber            819,62         5.845,31
Não Circulante  27.873.869,42 23.900.776,75
Contas a Receber Partes
  Relacionadas (Nota 05) – 270.130,00
Investimentos (Nota 06) 27.839.053,67 23.595.969,53
Imobilizado (Nota 07)        34.815,75       34.677,22
Total do Ativo 32.739.800,17 28.773.851,32

Passivo      31/12/2015     31/12/2014
Circulante       66.197,57       66.647,80
Fornecedores 6.041,65 7.706,57
Obrigações Tributárias       60.155,92       58.941,23
Não Circulante 11.154.855,55   9.439.632,70
Contas a Pagar Partes
  Relacionadas (Nota 05) 1.333.394,24 1.032.494,24
Dividendos a Pagar (Nota 08) 9.821.461,31 7.784.682,81
Provisão para perda de Investimentos(Nota09)                –     622.455,65
 Patrimônio Líquido 21.518.747,05 19.267.570,82
Capital Social (Nota 10) 8.906.488,00 8.906.488,00
Reserva Legal (Nota 10) 1.690.367,92 1.475.970,18
Reserva de Lucros 10.921.891,13   8.885.112,64
 Total do Passivo + Patrimônio Líquido 32.739.800,17 28.773.851,32

Demonstração do Resultado dos Exercícios
Findos em 31/12/2015 e 31/12/2014

Demonstrações das Mutações do Patrimônio
Líquido dos Exercícios Findos em 31/12/2015 e 31/12/2014

Balanço Patrimonial dos Exercícios Findos em 31/12/2015 e 31/12/2014
Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios

Findos em 31/12/2015 e 31/12/2014

Receitas Operacionais      31/12/2015     31/12/2014
Receita Operacional Bruta 45.847,44 –
(-) Tributos Incidentes sobre Receitas       (1.673,43)                   –
Lucro Bruto        44.174,01                   –
Despesas Operacionais
Despesas Gerais e Administrativas (579.284,31) (347.335,78)
Despesas Tributárias    (153.702,38)   (140.060,60)
Total das Despesas Operacionais    (732.986,69)   (487.396,38)
Resultado de Equivalência Patrimonial 5.794.919,09 903.636,80
Investimentos (814.379,30) (1.062.858,95)
Provisão para perda de investimentos – (514.778,89)
Resultado Financeiro Líquido (251,30) (300,50)
Outras Receitas Operacionais                    –         7.219,65
Lucro/Prejuízo Antes dos Impostos   4.291.475,81 (1.154.478,27)
Imposto de Renda  (1.320,40) –
Contribuição Social       (2.200,68)                   –
Lucro Liquido/Prejuízo do Exercício 4.287.954,73 (1.154.478,27)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Exercícios Findos em 31/12/2015 e 31/12/2014

     31/12/2015      31/12/2014
Lucro Líquido / Prejuízo do Exercício 4.287.954,73 (1.154.478,27)
Outros Resultados Abrangentes com
  Efeito no Patrimônio Líquido 0,00 0,00
Resultado Abrangente do Exercício 4.287.954,73 (1.154.478,27)

Capital  Reserva Reserva de
Descrição          Social           Legal           Lucros               Total
Saldos em
  31/12/2013 8.906.488,00 1.475.970,18 10.039.590,91 20.422.049,09
Prejuízo do Exercício – – (1.154.478,27) (1.154.478,27)
Saldos em
  31/12/2014 8.906.488,00 1.475.970,18 8.885.112,64 19.267.570,82
Lucro Líquido
  do Exercício – – 4.287.954,73 4.287.954,73
Constituição da
 Reserva Legal – 214.397,74 (214.397,74) –
Constituição da
  Provisão de dividendos
   a pagar – – (2.036.778,50) (2.036.778,50)
Saldos em
  31/12/2015 8.906.488,00 1.690.367,92 10.921.891,13 21.518.747,05

Atividade Operacional      31/12/2015      31/12/2014
Lucro / Prejuízo do Exercício 4.287.954,73 (1.154.478,27)
Depreciação 6.026,48 4.680,78
Resultado de Equivalência Patrimonial (5.794.919,09) (903.636,80)
Provisão para Perda com Investimentos – 514.778,89
Perda com Investimentos      814.379,30   1.062.858,95
Lucro Líquido / Prejuízo do
  Exercício Ajustado    (686.558,58)    (475.796,45)
(Aumento) Diminuição das Contas do Ativo
Outras Contas a Receber 5.025,69 2.344,15
Contas a Receber Partes Relacionadas 270.130,00 –
Aumento (Diminuição) das Contas do Passivo
Fornecedores (1.664,92) (9.031,10)
Obrigações Tributárias 1.214,69 (29.644,49)
Contas a Pagar Partes Relacionadas      300.900,00      406.500,00
Fluxo de Caixa Aplicado/Gerado Pelas
  Atividades Operacionais    (110.953,12)    (105.627,89)
Fluxo de Caixa das Atividades com Acionistas
Dividendos Recebidos no Exercício     115.000,00     135.000,00
Fluxo de Caixa Gerado/Aplicado nas
  Atividades com Acionistas         4.046,88       29.372,11
Fluxo de Caixa nas Atividades de Investimentos
Aquisições do Ativo Imobilizado       (6.165,01)     (27.869,40)
Fluxo de Caixa Aplicado nas Atividades
  de Investimentos       (6.165,01)     (12.000,00)
(Diminuição)/Aumento de Caixa e
   Equivalentes de Caixa       (2.118,13)         1.502,71
Caixa e Equivalente de Caixa
No inicio do exercício 2.123,16 620,45
No final do exercício               5,03         2.123,16
(Diminuição)/Aumento de Caixa e
  Equivalentes de Caixa (2.118,13) 1.502,71

SCRAK S.A.
CNPJ: 02.951.376/0001-07

Balanço Patrimonial dos Exercícios Findos em 31/12/2015 e 31/12/2014
Srs. Acionistas, Em atenção às disposições legais e estatuárias, apresentamos à apreciação de V. Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015 da
Scrak S.A. preparadas de acordo as melhores práticas contábeis. A Administração da companhia agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, em especial aos colaboradores pelo empenho e edicação e aos
clientes pela credibilidade no trabalho desenvolvido pela Companhia. SP, 23/07/2016. Administradores. Samir Abdenour; Christiana Abdeneour Matias.

Saldos em Saldos em
Imóveis Destinados   31/12/2014        Adições         Baixas    31/12/2015
  a Venda 4.865.106,10          0,00            0,00 4.865.106,10
Total 4.865.106,10          0,00            0,00 4.865.106,10
5. Partes Relacionadas: O saldo a receber e a pagar refere-se aos
registros com Pessoas/Empresas de Partes Relacionadas, composto
da seguinte forma: 5.1. Contas a Receber Partes Relacionadas:

Saldos em Saldos em
      31/12/2014     Adições        Baixas   31/12/2015

Tecno Espaço Empreendimentos
 e Construções Ltda 230.130,00 0,00 (230.130,00) 0,00
Triedro Engenharia e
 Construções Ltda      40.000,00          0,00  (40.000,00)            0,00
Subtotal 270.130,00 0,00 (270.130,00) 0,00
5.2. Contas a Pagar Partes Relacionadas:

Saldos em Saldos em
      31/12/2014     Adições        Baixas   31/12/2015

Samir Abdenour 636.500,00 300.900,00 0,00 937.400,00
Scrak Participações
 e Administração Ltda   395.994,24          0,00            0,00   395.994,24
Subtotal 1.032.494,24 300.900,00            0,00 1.333.394,24
Total Geral 762.364,24 300.900,00 270.130,00 1.333.394,24

Resultado de Equivalência Patrimonial 5.794.919,09 903.636,80
Investimentos (814.379,30) (1.062.858,95)
Provisão para perda de investimentos – (514.778,89)
Resultado Financeiro Líquido (251,30) (300,50)
Outras Receitas Operacionais                   –         7.219,65
Lucro/Prejuízo Antes dos Impostos   4.291.475,81 (1.154.478,27)
Imposto de Renda (1.320,40) –
Contribuição Social       (2.200,68)                   –
Lucro Liquido/Prejuízo do Exercício 4.287.954,73 (1.154.478,27)
3. Resumo das principais práticas contábeis: 3.1. Apuração do Resultado:
O resultado das operações (receitas, custo e despesas) é apurado em con-
formidade com o regime contábil da competência dos exercícios. 3.2. Caixa
e equivalentes de caixa: Incluem saldos positivos em conta movimento,
aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de
mudança de seu valor de mercado. 3.3. Investimentos: Os investimentos
em empresas controladas e coligadas (nas quais a empresa possui influên-
cia significativa) são avaliados pelo método de equivalência patrimonial
mencionados na Nota Explicativa nº 6. 3.4. Imobilizado: Registrado ao
custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação
é calculada pelo método linear às taxas mencionadas na Nota Explicativa
nº 7. 4. Imóveis Destinados a Venda: O saldo de Imóveis destinados a
venda em 31/12/2014 e 31/12/2015 é demonstrado da seguinte forma:

6. Investimentos: A composição dos investimentos da empresa controladas/col igadas é demonstrada da seguinte forma:
Saldos em Dividendos Equivalência Saldos em

          31/12/2014                   Recebidos       Investimentos      Patrimonial       31/12/2015
Scrak Participações e Administração Ltda 2.188.306,16  (115.000,00)  (814.379,30) 1.016.728,09 2.275.654,95
Triedro Engenharia e Construções Ltda       21.407.663,37                                –                         –    4.155.735,35   25.563.398,72
Total 23.595.969,53  (115.000,00)  (814.379,30) 5.172.463,44 27.839.053,67

Capital Social em Patrimônio Líquido % Participação Lucro Líquido
Empresa                  31/12/2015       em 31/12/2015   na Controlada Exercício 2015
Scrak Participações e Administração Ltda (1) 3.834.358,00 3.876.094,28 58,71% 1.731.780,10
Triedro Engenharia e Construções Ltda (2) 6.200.000,00 23.464.542,44 99,00% 4.197.615,45

Notas Explicativas às Demonstrações
Financeiras de 31 de Dezembro de 2015 e 2014

1. Contexto Operacional: 1.1. A Scrak S.A., é uma sociedade anônima de
capital fechado, com sede à Rua Manoel de Nobrega, n° 2016, sala 01, São
Paulo-SP, tendo como objetivo o ramo da construção civil, nas seguintes
atividades:-A compra, venda, ou alienação, por qualquer forma de bens imó-
veis próprios;-A administração e locação de bens e negócios próprios;-
A realização de empreendimentos no setor imobiliário;-O desenvolvimento de
incorporar loteamentos; e -Participação em outras sociedades, civis ou
comerciais, nacionais ou estrangeiras, como sócia, acionista ou quotista.
2. Apresentação das demonstrações financeiras: As demonstrações finan-
ceiras foram elaboradas de acordo com práticas contábeis adotadas no Bra-
sil que compreendem a legislação societária brasileira, os pronunciamentos,
interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis (CPC), vigentes em 31/12/2015. A empresa adotou todas as normas,
revisão de normas e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPC). As demonstrações financeiras foram preparadas
utilizando-se o custo histórico como base de valor, exceto para valorização
de custos ativos e passivos, os quais são mensurados pelo valor justo.
Ativo      31/12/2015      31/12/2014
Circulante   4.865.930,75   4.873.074,57
Caixa e Equivalentes de Caixa 5,03 2.123,16
Imóveis Destinados a Venda (Nota 04) 4.865.106,10 4.865.106,10
Outras Contas a Receber            819,62         5.845,31
Não Circulante  27.873.869,42  23.900.776,75
Contas a Receber Partes Relacionadas (Nota 05) – 270.130,00
Investimentos (Nota 06) 27.839.053,67 23.595.969,53
Imobilizado (Nota 07) 34.815,75 34.677,22
Total do Ativo 32.739.800,17 28.773.851,32
Passivo      31/12/2015      31/12/2014
Circulante        66.197,57        66.647,80
Fornecedores 6.041,65 7.706,57
Obrigações Tributárias        60.155,92        58.941,23
Não Circulante  11.154.855,55   9.439.632,70
Contas a Pagar Partes
 Relacionadas (Nota 05) 1.333.394,24 1.032.494,24
Dividendos a Pagar (Nota 08) 9.821.461,31 7.784.682,81
Provisão para perda de Investimentos(Nota09)              –      622.455,65
Patrimônio Líquido  21.518.747,05 19.267.570,82
Capital Social (Nota 10) 8.906.488,00 8.906.488,00
Reserva Legal (Nota 10) 1.690.367,92 1.475.970,18
Reserva de Lucros  10.921.891,13   8.885.112,64
Total do Passivo + Patrimônio Líquido  32.739.800,17  28.773.851,32

Demonstração do Resultado do Exercício
Receitas Operacionais      31/12/2015      31/12/2014
Receita Operacional Bruta 45.847,44 –
(-) Tributos Incidentes sobre Receitas        (1.673,43)                    –
Lucro Bruto        44.174,01                    –
Despesas Operacionais    (732.986,69)    (487.396,38)
Despesas Gerais e Administrativas (579.284,31) (347.335,78)
Despesas Tributárias    (153.702,38)    (140.060,60)

(1) Capital social representado por 3.834.358 quotas no valor unitário
de R$ 1,00. (2) Capital social representado por 6.200.000 quotas no
valor unitário de R$ 1,00. 7. Imobilizado: O imobilizado da empresa
está demonstrado da seguinte forma:

Saldos em Saldos em
Taxa%   31/12/2014    Adições Baixas   31/12/2015

Veículos 20% 249.000,00 0,00 0,00 249.000,00
Moveis e Utensilios 10% 21.121,40 6.165,01 0,00 27.286,41
Maquinas e
 Equipamentos 10%       9.078,00         0,00     0,00      9.078,00
Subtotal   279.199,40   6.165,01     0,00   285.364,41
Depreciação Acumulada (244.522,18) (6.026,48)     0,00 (250.548,66)
Total Geral     34.677,22      138,53     0,00     34.815,75
8. Dividendos a Pagar: No exercício de 2013, foi assegurado aos
acionistas um dividendo correspondente a 50% sobre o saldo da Reserva
de Lucros do correspondente exercício, ajustado na forma dos artigos
201 e 202 da Lei das Sociedades por Ações, o qual foi transferido para
a conta de dividendos a pagar no passivo não circulante e o saldo
remanescente será pago conforme disponibilidade de caixa da Empresa.
No exercício de 2015 foi provisionado dividendos correspondentes
a 50% do lucro líquido do exercício diminuído da importância destinada
à consti tuição da reserva legal,  demostrado da seguinte forma:

Saldo em Provisão de     Dividendos Saldos em
    31/12/2014   Dividendos  Antecipados     31/12/2015

Samir Abdenour 4.912.880,63 – – 4.912.880,63
Mazda Patricipações S.A. – 1.018.389,25 – 1.018.389,25
Adriana Ribas F. G.
 Trussardi 651.736,29 339.463,08 – 991.199,37
Christiana Abdenour
 Matias 1.637.623,85 339.463,09 – 1.977.086,94
Ronaldo Ribas
 F. Gasparian     582.442,04    339.463,08                 –    921.905,12
Total Geral   7.784.682,81 2.036.778,50                 – 9.821.461,31
9. Provisão para perda de investimentos:  A provisão para a desvaloriza-
ção de investimentos refere-se a 50% de participação na Tecno Espaço
Empreendimentos e Construções Ltda, demonstrado da seguinte forma:
Empresa Saldos em Equivalência Saldos em

  31/12/2014   Patrimonial    31/12/2015
Tecno Espaço Empreendimentos
  e Construções Ltda (1)   622.455,65    622.455,65             0,00
(1) Capital social representado por 230.494 quotas de R$ 1,00. A baixa deve-
se pelo encerramento das atividades da Tecno Espaço Empreendimentos e
Construções Ltda conforme distrato social registrado na JUCESP em 21/08/
2015. 10. Patrimônio Líquido: 10.1. Capital Social: O capital social da Em-
presa é de R$8.906.488,00 integralmente realizado e dividido em 8.906.488
ações ordinárias nominativas, no valor unitário de R$ 1,00. 10.2. Reserva
Legal: Constituído por um montante equivalente a 5% do lucro líquido apura-
do em cada exercício social, até atingir os limites fixados pela legislação.

Diretoria
Samir Abdenour - Diretor - CPF: 111.365.108-34 David Coppola - Contador - CRC: 1SP 167.760/O-7

Companhia Vale do Rio Roosevelt-CNPJ/MF Nº 03.528.098/0001-42-NIRE 35.300.461.061
Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. Acionistas da Companhia Vale do Rio Roosevelt, para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se às 9 horas do dia 16/12/2016, na sede social, na Rua Doutor Luiz Migliano,
1986, 11º andar, Jardim Caboré, em São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
(a) exame, discussão e votação da Proposta da Diretoria visando: (i) o resgate da totalidade das ações preferenciais Classe
A, da totalidade das ações preferenciais Classe B e da totalidade das ações preferenciais Classe C do capital da Companhia,
atualmente em circulação, sem a redução do capital social; (ii) a consequente alteração dos artigos 5º, 6º e item 4 do artigo
35, exclusão do artigo 37 e renumeração dos demais artigos do Estatuto Social; e (b) outros assuntos de interesse social.
São Paulo, 06/12/2016. p. Sergio Casali Prandini - Presidente do Conselho de Administração. (07.08.09/12/2016)


