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BRC Securitizadora S.A. 
CNPJ/MF nº 08.653.753/0001-08 - NIRE nº 35.300.338.294 - Ata de Reunião da Diretoria realizada em 07/12/16

Aos 07/12/16, às 9 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Carlos Javier Betancourt e Secretário: 
Carlos Eduardo Poli Sisti. Deliberações: O Sr. Presidente declarou instalada a Reunião e, por unanimidade de votos dos presentes, 
sem quaisquer restrições, resolveram: Aprovar, de acordo com o Artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, a emissão da 5ª 
Série da 2ª Emissão de CRI da Companhia, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários 
à concretização da emissão, observadas as seguintes características: (a) Créditos Imobiliários lastro dos CRI: significa os 
créditos imobiliários representados por uma Cédula de Crédito Imobiliário, fracionária, sem garantia real, sob a forma escriturai, 
a serem emitidas pelo Antares - Fundo de Investimento Imobiliário - Fll, CNPJ/MF nº 20.748.515/0001·81 para representar o 
percentual cedido dos direitos de crédito relativos ao Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóveis Urbanos para 
Fins Comerciais, nos termos do artigo 54-A da lei 8.245-91, a ser Celebrado com a Companhia Brasileira de Distribuição S.A., 
CNPJ/MF sob o n° 47.508.411/0001- 56. (b) Forma de Distribuição: A distribuição dos CRI será realizada pelo Banco Bradesco 
BBI S.A., sob o regime de garantia firme, a qual será disciplinada no Contrato de Distribuição Pública, sob o Regime de Garantia 
Firme de Colocação, dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 5ª Série da 2ª Emissão da BRC Securitizadora S.A. (c) 
Valor Global da Série: A 5ª série da 2ª emissão da Companhia terá valor total de até RS 80.000.000,00. (d) Destinação dos 
Recursos: Os recursos obtidos com a subscrição do CRI serão utilizados pela Companhia exclusivamente para o pagamento 
do preço de aquisição dos Créditos Imobiliários, nos termos dos Contratos de Cessão. Nada mais. São Paulo, 07/12/16. Carlos 
Eduardo Poli Sisti – Secretário. Jucesp nº 539.817/16-8 em 19/12/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Bresco Investimentos S.A.
CNPJ/MF 13.944.481/0001-35 - NIRE 35.300.395.603 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/11/16
Aos 30/11/16, às 10 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Rafael Schramm da Fonseca; 
Secretária: Camilla Osborn Gomes Nogueira Frussa. Deliberações: Após exame e discussão, os acionistas presentes, por 
unanimidade, aprovaram a venda dos ativos internacionais da Companhia pelo valor mínimo de R$ 200.000.000,00 na data 
base de 31/10/16, ficando os diretores da Companhia autorizados para celebrar o instrumento de venda e compra e praticar 
todos os atos para tanto necessários. Nada mais. São Paulo, 30/11/16. Mesa: Rafael Scharamm da Fonseca - Presidente; 
Camilla Osborn Gomes Nogueira Frussa - Secretário. Rafael Schramm da Fonseca – Presidente; Camila Osborn Gomes 
Frussa – Secretária. Jucesp nº 536.425/16-4 em 14/12/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

LEILÃO JUDICIAL
 ONLINE

SERVIDORES DELL POWEREDGE R610
Brooklin Paulista – São Paulo SP

1ª Praça 16 de Janeiro de 2017 às 11h 00min / 2ª Praça 06 de Fevereiro de 2017 às 11h 00min
4ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital SP - Processo nº 1047070-31.2016.8.26.0100.

Executada - I.G Publicidade e Conteúdo Ltda.
05 (Cinco) Servidores marca DELL, modelo Poweredge R610 - Quadcore.

Avaliados em R$4.500,00 (CADA) em setembro de 2016.

Consulte o Edital completo no site www.sold.com.br – Informações (11) 3296-7555

HENRI ZYLBERSTAJN
LEILOEIRO OFICIAL

JUCESP 1014

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de novembro de 2016
1. Data, Hora e Local: Aos 18/11/2016, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre I, 3º andar, São Paulo-SP. 2. Convocação: O Edital de Convocação da presente 
Assembleia Geral Extraordinária foi publicado nos dias 9, 10 e 11/11/2016, no DOE-SP e no jornal “Empresas & Negócios”. 
3. Presença: Foram cumpridas, no Livro de Presença de Acionistas, as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei 
6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). Compareceram à AGE acionistas representando 94,74% do capital social 
votante da Companhia. 4. Mesa: Wilson Quintella Filho – Presidente; Julio César de Sá Volotão – Secretário. 5. Ordem 
do Dia: Deliberar, nos termos da Cláusula 13, § 2º, item “f” do Estatuto Social da Companhia, sobre (i) a ratificação da 
contratação, pela Companhia, na qualidade de avalista, do contrato de empréstimo denominado Short Term Loan Agreement, 
firmado por e entre a Corporación lnteramericana Para El Financiamiento de lnfraestructura, S.A. (“CIFI”), na qualidade 
de Credora (Lender), a Attend Ambiental S.A. (“Attend”), na qualidade de Devedora (Borrower), a Companhia e a CTR 
Itaboraí – Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí Ltda. (“CTR”), ambas na qualidade de Garantidoras (Guarantors), 
no valor total de USD 9.000.000,00 (“Valor do Principal”) em 30/09/2016 (“Bridge Loan”); (ii) a ratificação da outorga, 
pela Companhia e pela CTR, de garantia corporativa e aval à CIFI em favor da Attend, por meio da assinatura do Bridge 
Loan; (iii) autorização para a Companhia e a CTR firmarem procuração denominada Power of Attorney to Process Agent 
a ser outorgada à Corporation Service Company ou outro prestador de serviço similar, nos termos do Bridge Loan; (iv) 
autorização para a Companhia e a CTR firmarem, na condição de avalistas, as notas promissórias a serem emitidas em 
favor da CIFI, sendo uma relacionada ao Valor do Principal e outra relacionada ao valor dos juros estipulados no Bridge 
Loan (“Notas Promissórias Bridge Loan”); (v) autorização para a Companhia e a CTR firmarem, na condição de avalistas, 
as notas promissórias a serem emitidas conforme estabelecido no contrato de aquisição relacionado a um financiamento 
de longo prazo (emissão de notas (notes) pela Attend em um valor de principal não inferior ao Valor do Principal, com 
vencimento final de pelo menos 7 anos, em termos e condições satisfatórias à Attend, à CIFI e à Companhia), de acordo 
com o qual a CIFI concorda em adquirir notas (notes) da Attend nos termos e condições de referido contrato (“Purchase 
Agreement” e “Notas Promissórias Purchase Agreement”, respectivamente); (vi) outorga à CIFI de alienação fiduciária, 
propriedade resolúvel e posse indireta de todas as ações representativas do capital social da Attend de sua titularidade, 
a fim de garantir o pagamento integral e o cumprimento de todas as obrigações oriundas do Bridge Loan e dos demais 
documentos correlatos (“Alienação Fiduciária”), por meio da assinatura, como Alienante Fiduciária, em conjunto com a 
Attend, como Devedora e Interveniente Anuente, e a CIFI, como Credora, de um Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e 
de Direitos Decorrentes das Ações (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e de Direitos Decorrentes das Ações” e, em 
conjunto com o Bridge Loan, as Notas Promissórias Bridge Loan, o Purchase Agreement e as Notas Promissórias Purchase 
Agreement, os “Documentos da Operação”); (vii) a autorização para a Companhia firmar procuração a ser outorgada no 
âmbito do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e de Direitos Decorrentes das Ações em favor da CIFI; (viii) a autorização 
para a Companhia e a CTR firmarem todos e quaisquer aditamentos aos Documentos da Operação ou de todos e quaisquer 
novos documentos de garantia que sejam necessários para fins de inclusão das obrigações da Attend referentes às notas 
(notes) a serem emitidas pela Attend em um valor de principal não inferior ao Valor do Principal, com vencimento final 
de pelo menos 7 anos, em termos e condições satisfatórias à Attend, à CIFI e à Companhia, como obrigações garantidas 
(“Aditamentos ou Novos Documentos de Garantia relacionados aos Notes”), bem como as operações ali previstas e seus 
respectivos termos e condições; (ix) a aprovação dos termos e condições e das operações previstas nos Documentos da 
Operação; (x) autorizar a Companhia e a CTR a celebrarem todos e quaisquer outros atos, contratos, instrumentos e/ou 
documentos relacionados com os Documentos da Operação, públicos ou privados, incluindo instrumentos, declarações, 
procurações, cartas, notificações, alterações, aditamentos, notas promissórias e certificados, bem como executar quaisquer 
atos, procedimentos, contratos, instrumentos ou documentos, prestar declarações e garantias e emitir certificados em 
nome da Companhia que possam ser necessários para formalizar e concluir corretamente as garantias prestadas no âmbito 
dos Documentos da Operação; e (xi) ratificar todos e quaisquer atos praticados pela Diretoria para fins de formalização e 
correta conclusão das garantias prestadas no âmbito dos Documentos da Operação. 6. Deliberações: Pela unanimidade 
dos presentes e sem abstenções ou reservas, foram aprovadas integralmente todas as matérias mencionadas nos itens 
(i) a (x) acima. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. 
São Paulo, 18/11/2016. Assinatura: Julio César de Sá Volotão – Secretário da Mesa. JUCESP – Certifico o registro sob o 
nº 550.662/16-9 em 27/12/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

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

Quinto Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da Segunda Emissão Pública de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, 
com Garantias Adicionais Reais e Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública 

com Esforços Restritos de Colocação, da Estre Ambiental S.A.
Pelo presente instrumento particular, como Emissora: Estre Ambiental S.A., sociedade por ações de capital fechado, com 
sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre I, 3º andar, São Paulo-SP, neste ato representada na forma 
de seu Estatuto Social (“Emissora” ou “Estre Ambiental”); Como Agente Fiduciário representando a comunhão dos interesses 
dos titulares das debêntures da segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da 
espécie quirografária com garantias adicionais reais e garantia adicional fidejussória (“Debenturistas” e “Debêntures”, res-
pectivamente), objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação (“Emissão” e “Oferta Restrita”, respectiva-
mente), nos termos da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e da Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada (“CVM” e “Instrução CVM 476”, respectivamente): Pentágono S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, CNPJ/MF nº 17.343.682/0001-38, neste ato representada nos termos de 
seu Estatuto Social (“Agente Fiduciário”); Como fiadores: Estre Petróleo, Gás e Energia Ltda., CNPJ/MF nº 09.109.682/0001-
40, neste ato representada na forma de seu Contrato Social (“Estre Petróleo”); Pilares Participações Ltda., CNPJ/MF nº 
11.060.920/0001-11, neste ato representada na forma de seu Contrato Social (“Pilares”); Cavo Serviços e Saneamento 
S.A., CNPJ/MF nº 01.030.942/0001-85, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (“Cavo”); Resicontrol 
Soluções Ambientais S.A., CNPJ/MF nº 00.957.744/0001-07, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social 
(“Resicontrol”); OXIL Manufatura Reversa e Gerenciamento de Resíduos Ltda., CNPJ/MF nº 03.506.999/0001-33, neste 
ato representada na forma de seu Contrato Social (“Oxil”); CTR Itaboraí – Centro de Tratamento de Resíduos Itaboraí Ltda., 
CNPJ/MF nº 09.014.794/0001-17, neste ato representada na forma de seu Contrato Social (“CTR Itaboraí”); LMG Participa-
ções Ltda., CNPJ/MF nº 05.852.508/0001-31, neste ato representada na forma de seu Contrato Social (“LMG Participações”); 
Viva Ambiental e Serviços S.A., CNPJ/MF nº 05.566.002/0001-66, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social 
(“Viva Ambiental”); e GEO Vision Soluções Ambientais e Energia S.A., CNPJ/MF nº 08.303.561/0001-71, neste ato repre-
sentada na forma de seu Estatuto Social (“Geo Vision” e, em conjunto com Estre Petróleo, Pilares, Cavo, Resicontrol, Oxil, CTR 
Itaboraí e Viva Ambiental, os “Fiadores”). Considerandos: Considerando que: (i) a Emissora, o Agente Fiduciário, a Estre 
Petróleo, a Pilares, a Cavo, a Resicontrol, a Oxil, a CGR Sergipe Ltda., a CGR Curitiba Ltda., a CTR Itaboraí, a Viva Ambiental e 
a Geo Vision celebraram em 26/11/2012, o “Instrumento Particular de Escritura da Segunda Emissão Pública de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantias Adicionais Reais e Garantia 
Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Estre Ambiental S.A.”, por meio do 
qual ajustaram os termos e condições da Oferta Restrita conforme (“Escritura” e “Segunda Emissão”), registrado sob nº 33862, 
às folhas 053 do livro B-250, em 14/12/2012 no 2º Ofício de Justiça de Itaboraí/RJ; (ii) em 19/12/2012, a Emissora, o Agente 
Fiduciário, a Estre Petróleo, a Pilares, a Cavo, a Resicontrol, a Oxil, a CGR Sergipe Ltda., a CGR Curitiba Ltda., a CTR Itaboraí, 
a Viva Ambiental e a Geo Vision celebraram o “Instrumento Particular de Primeiro Aditamento à Escritura da Segunda Emissão 
Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantias Adicio-
nais Reais e Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Estre Ambien-
tal S.A.”, por meio do qual ajustaram alguns termos e condições das garantias reais prestadas ou a serem prestadas no âmbito 
da Oferta Restrita (“Primeiro Aditamento”), Av 01 à margem do registro nº 33862, às folhas 207 do livro B-264, em 19/03/2013 
no 2º Ofício de Justiça de Itaboraí/RJ; (iii) em 31/12/2012 a CGR Sergipe Ltda. CNPJ/MF nº 11.602.088/0001-38, neste ato 
representada na forma de seu Contrato Social (“CGR Sergipe”) e a CGR Curitiba Ltda., CNPJ/MF nº 12.753.800/0001-62, neste 
ato representada na forma de seu Contrato Social (“CGR Curitiba”) , prestadoras originárias de fiança no âmbito da Escritura, 
foram incorporadas pela Emissora, com a respectiva transferência de seus direitos e obrigações e a extinção das sociedades 
(“Incorporação CGR Sergipe e Curitiba”); (iv) em 20/09/2013, a Pilares Participações Ltda., CNPJ/MF nº 11.060.920/0001-11 
(“Pilares”), prestadora originária de fiança no âmbito da Escritura, foi totalmente cindida e as parcelas do acervo cindido foram 
incorporadas pela Resicontrol, pela Oxil, pela Viva Ambiental e pela LMG Participações, com as respectivas transferências de 
seus direitos e obrigações e extinção da sociedade (“Cisão Total e Incorporação Pilares”) a LMG aprovou, em reunião de Sócios 
realizada em 13/12/2013 (“ARS da LMG Participações”) a prestar garantia fidejussória na forma de fiança em garantia das 
obrigações assumidas pela Emissora na Escritura (“Fiança LMG Participações”); (v) em 13/12/2013 foi realizada a AGD da 
Segunda Emissão a qual aprovou (a) a Incorporação CGR Sergipe e Curitiba e a exclusão da CGR Sergipe e da CGR Curitiba 
como Fiadoras na Escritura; (b) o ajuste na primeira data de pagamentos dos Juros Remuneratórios previstos na Escritura de 
14/12/2013 para 27/12/2013 e (c) a inclusão da Fiança LMG Participações na Escritura e, após debatidas e deliberadas as 
matérias (“AGD 13/12/2013”); (vi) ato contínuo a realização da AGD 13/12/2013 a Emissora, o Agente Fiduciário, a Estre 
Petróleo, a Cavo, a Resicontrol, a Oxil, a CTR Itaboraí, a Viva Ambiental, a LMG Participações e a Geo Vision celebraram o 
“Instrumento Particular de Segundo Aditamento à Escritura da Segunda Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Con-
versíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantias Adicionais Reais e Garantia Adicional Fidejussó-
ria, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Estre Ambiental S.A.”, por meio do qual foram forma-
lizadas todas as deliberações da AGD 13/12/2013 (“Segundo Aditamento”), Av 02 à margem do registro nº 33862, às folhas 
228 do livro B-285, em 27/02/2014 no 2º Ofício de Justiça de Itaboraí/RJ; (vii) em 27/04/2015 foi realizada a AGD da Segunda 
Emissão, a qual aprovou, entre outras matérias (a) autorização para realização da reestruturação do grupo societário da 
Emissora, mediante realização de aumento do capital social da Estre Óleo e Gás Holding S.A., CNPJ/MF nº 19.256.488/0001-
40 (“Estre O&G”), subsidiária da Emissora, no montante total de R$ 15.392.651,01, o qual será totalmente subscrito e inte-
gralizado pela Emissora com: (i) a capitalização dos créditos detidos pela Emissora contra a Estre O&G, no valor total de 
R$ 8.236.207,04; (ii) a transferência de ativos detidos pela Emissora, no valor total de R$ 4.806.443,97, para a Estre O&G; e 
(iii) a transferência do imóvel situado na BR 304, KM 31, zona urbana, no Município de Mossoró, Estado do Rio Grande do 
Norte, com área construída de 600,00 m2, devidamente registrado no Livro nº 2-68, folhas 44, sob o número de ordem R-7-
8.603, referente à matrícula de nº 8.603 do Registro Geral de Imóveis da Segunda Zona do Município e comarca de Mossoró, 
Estado do Rio Grande do Norte, atualmente de propriedade da Emissora, para a Estre O&G; (b) realização, pela Emissora, de 
operação de transferência do controle societário direto da Estre O&G e, consequentemente, do controle indireto das subsidi-
árias da Estre O&G, para o Sr. Wilson Quintella Filho, portador do RG nº 6.894.149 SSP/SP e do CPF/MF nº 006.561.978-11 
(“WQF”), de modo que tal operação não caracterize hipótese de vencimento antecipado das obrigações decorrentes da 
Emissão; (c) a manifestação dos Debenturistas em razão da não observância do Índice Financeiro previstos na Cláusula 4.13.1 
(xiii) da Escritura de Emissão; (d) a manifestação dos Debenturistas em razão da alienação da participação acionária detida 
na Essencis Soluções Ambientais S.A., CNPJ/MF nº 40.263.170/0001-83 (“Essencis”), de titularidade da D.M.T.S.P.E. Empre-
endimentos e Participações S.A. (“DMTSPE”), controlada direta da Emissora, correspondente a 50% do capital social total da 
Essencis; (e) a manifestação dos Debenturistas em razão da incorporação, pela Emissora, da DMTSPE; (f) a manifestação dos 
Debenturistas em razão da alienação da totalidade participação societária detida pela Emissora na CDR Pedreira – Centro de 
Disposição de Resíduos Ltda., CNPJ/MF nº 04.434.120/0001-58 (“CDR Pedreira”), correspondente a 3.178.500 quotas 
representativas de 65% do capital social da CDR Pedreira, para a A.Z.P.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. (“AZPSPE”) 
(“AGD 27/04/2015”); (viii) em 12/06/2015 foi realizada a AGD da Segunda Emissão, a qual aprovou, entre outras matérias 
(a) a alteração da data de pagamento da amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures devida em 14/06/2015 para 
29/07/2015 ; (b) a realização de uma amortização extraordinária no valor de R$10.000.000,00 correspondente a um percen-
tual do saldo do Valor Nominal Unitário até 30/06/2015 (“Amortização Extraordinária”); e (c) a alteração do período da próxima 
capitalização de juros de 14/12/2014 (inclusive) a 14/06/2015 (exclusive) para 14/12/2014 (inclusive) a 29/07/2015 (exclusive) 
(“AGD 12/06/2015”); (ix) a Cisão Total e Incorporação Pilares, conforme definido no Segundo Aditamento, não foi formalizada, 
de modo que, em 30/07/2015, foi realizada a AGD da Segunda Emissão, a qual aprovou, dentre outras matérias: (a) a não 
realização da Amortização Extraordinária definida na AGD 12/06/2015; (b) a liberação da prestação de garantia fidejussória 
na modalidade de fiança pela LMG Participações em garantia das obrigações assumidas pela Emissora na Escritura (“Libe-
ração Fiança LMG”); (c) a aprovação de ativo adicional apresentado pela Emissora, para fins de realização do Reforço de 
Garantia, conforme definido na Cláusula 1.3 do Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios 
e Conta Bancária em Garantia, celebrado em 18/12/2012 entre a Companhia, o Agente Fiduciário, a Estre Petróleo, Gás e 
Energia Ltda. e o Banco Itaú BBA S.A. (“Contrato”), no valor global de R$  107.222.936,38, com saldo a receber de 
R$ 67.805.158,97, da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (“Petrobrás”) de modo a recompor integralmente a garantia prestada 
por força do Contrato em até 30 dias (“Prazo do Reforço de Garantia”); (d) a alteração da data de pagamento da segunda 
parcela da amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme estabelecida na AGD 12/06/2015 de 29/07/2015 
para 30/09/2015; (e) a alteração do período da próxima capitalização de juros estabelecido na AGD 12/06/2015 de 14/12/2014 
(inclusive) a 29/07/2015 (exclusive) para 14/12/2014 (inclusive) para 30/09/2015 (exclusive); e (f) a alteração da data de 
pagamento da terceira parcela da comissão estabelecida na AGD 27/04/2015 (“Parcela da Comissão”) de 03/07/2015 para 
30/09/2015 (“AGD 30/07/2015”); (x) em 29/09/2015 foi realizada a AGD da Segunda Emissão a qual aprovou, dentre outras 
matérias: (a) a alteração da data de pagamento da segunda parcela da amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures, 
conforme estabelecida na AGD 30/07/2015 de 30/09/2015 para 30/10/2015; (b)a alteração do período da próxima capitali-
zação de juros estabelecido na AGD 30/07/2015 de 14/12/2014 (inclusive) a 30/09/2015 (exclusive) para 14/12/2014 
(inclusive) a 30/10/2015 (exclusive); e (c) a alteração da data de pagamento da Parcela da Comissão estabelecida na AGD 
30/07/2015 de 30/09/2015 para 30/10/2015 (“AGD 29/09/2015”); (xi) em 29/10/2015 foi realizada a AGD da Segunda 
Emissão a qual aprovou, dentre outras matérias: (a) a alteração da data de pagamento da segunda parcela da amortização 
do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme estabelecida na AGD 29/09/2015 de 30/10/2015 para 10/11/2015; (b) a 
alteração do período da próxima capitalização de juros estabelecido na AGD 29/09/2015 de 14/12/2014 (inclusive) a 30/10/2015 
(exclusive) para 14/12/2014 (inclusive) a 10/11/2015 (exclusive); (c) a alteração da data de pagamento da Parcela da Comis-
são estabelecida na AGD 29/09/2015 de 30/10/2015 para 10/11/2015 e (d) o recebimento da proposta da Emissora para 
Reforço das Garantias para 150% do saldo devedor das Debêntures que seria objeto de aprovação pelo Conselho de Admi-
nistração da Emissora e dos Debenturistas em AGD até 10/11/2015 (“Aprovação do Reforço de Garantia”) (“AGD 29/10/2015”); 
(xii) em 09/11/2015 foi realizada a AGD da Segunda Emissão a qual aprovou, dentre outras matérias: (a) a alteração da data 
da segunda parcela da amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme estabelecida na AGD 29/10/2015 de 
10/11/2015 para 14/12/2015; (b) a alteração do período da próxima capitalização de juros estabelecido na AGD 29/10/2015 
de 14/12/2014 (inclusive) a 10/11/2015 (exclusive) para 14/12/2014 (inclusive) a 14/12/2015 (exclusive); (c) a alteração da 
data de pagamento da Parcela da Comissão estabelecida na AGD 29/10/2015 de 10/11/2015 para 14/12/2015 e (d) a pror-
rogação da data de Aprovação do Reforço de Garantia estabelecida na AGD 29/10/2015 de 10/11/2015 para 14/12/2015 
(“AGD 09/11/2015”); (xiii) em 11/12/2015 foi realizada a AGD da Segunda Emissão a qual aprovou, dentre outras matérias: 
(a) a alteração da data (1) da segunda parcela da amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme estabele-
cida na AGD 09/11/2015, de 14/12/2015 para 14/01/2016 e (2) da terceira parcela da amortização do Valor Nominal Unitário 

das Debêntures de 14/12/2015 para 14/01/2016; (b) a alteração do período da próxima capitalização de juros estabelecido 
na AGD 09/11/2015 de 14/12/2014 (inclusive) a 14/12/2015 (exclusive) para 14/12/2014 (inclusive) a 14/01/2016 (exclusive); 
(c) a alteração da data de pagamento da Parcela da Comissão estabelecida na AGD 09/11/2015 de 14/12/2015 para 14/01/2016 
e (d) a prorrogação da data de Aprovação do Reforço de Garantia estabelecida na AGD 09/11/2015 de 14/12/2015 para 
14/01/2016 (“AGD 11/12/2015”); (xiv) em 13/01/2016 foi realizada a AGD da Segunda Emissão a qual aprovou, dentre outras 
matérias: (a) a alteração da data de pagamento das parcelas da amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures, 
conforme estabelecida na AGD 11/12/2015, de 14/01/2015 para 29/01/2016 e a consolidação da segunda e da terceira 
parcela de amortização em uma única parcela no percentual de 28,5714% do Valor Nominal Unitário das Debêntures; (b) 
alteração do período da próxima capitalização de juros estabelecido na AGD 11/12/2015 de 14/12/2014 (inclusive) a 14/01/2016 
(exclusive) para 14/12/2014 (inclusive) a 29/01/2016 (exclusive); (c) a alteração da data de pagamento da terceira parcela da 
Parcela da Comissão estabelecida na AGD 11/12/2015 de 14/01/2016 para 29/01/2016; e (d) a prorrogação da data de 
Aprovação do Reforço de Garantia estabelecida na AGD 11/12/2015 de 14/01/2016 para 29/01/2016 (“AGD 13/01/2016”); 
(xv) em 28/01/2016 foi realizada a AGD da Segunda Emissão a qual aprovou, dentre outras matérias: (a) a alteração da 
próxima parcela da amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme estabelecida na AGD 13/01/2016, de 
29/01/2016 para 29/02/2016; (b) alteração do período da próxima capitalização de juros estabelecido na AGD 13/01/2016 de 
14/12/2014 (inclusive) a 29/01/2016 (exclusive) para 14/12/2014 (inclusive) a 29/02/2016 (exclusive)(c) a alteração da data 
de pagamento da Parcela da Comissão estabelecida na AGD 13/01/2016 de 29/01/2016 para 29/02/2016; e (d) a prorrogação 
da data de Aprovação do Reforço de Garantia estabelecida na AGD 13/01/2016 de 29/01/2016 para 29/02/2016 (“AGD 
28/01/2016”); (xvi) em 29/02/2016 foi realizada a AGD da Segunda Emissão a qual aprovou, dentre outras matérias: (a) a 
alteração da próxima parcela da amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme estabelecida na AGD 
28/01/2016, de 29/02/2016, para 02/05/2016; (b) alteração do período da próxima capitalização de juros estabelecido na 
AGD 28/01/2016 de 14/12/2014 (inclusive) a 29/02/2016 (exclusive) para 14/12/2014 (inclusive) a 02/05/2016 (exclusive); 
(c) a alteração da data de pagamento da Parcela da Comissão estabelecida na AGD 28/01/2016 de 29/02/2016 para 02/05/2016; 
e (d) a prorrogação da data de Aprovação do Reforço de Garantia estabelecida na AGD 28/01/2016 de 29/02/2016 para 
02/05/2016 (“AGD 29/02/2016”); (xvii) em 29/04/2016 foi realizada a AGD da Segunda Emissão a qual aprovou, dentre outras 
matérias: (a) a alteração da próxima parcela da amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme estabelecida 
na AGD 29/02/2016 de 02/05/2016 para 10/06/2016; (b) alteração do período da próxima capitalização de juros estabelecido 
na AGD 29/02/2016 de 14/12/2014 (inclusive) a 02/05/2016 (exclusive) para 14/12/2014 (inclusive) a 10/06/2016 (exclusive); 
(c) a alteração da data de pagamento da Parcela da Comissão estabelecida na AGD 29/02/2016 de 02/05/2016 para 10/06/2016; 
e (d) a prorrogação da data de Aprovação do Reforço de Garantia estabelecida na AGD 29/02/2016 de 02/05/2016 para 
10/06/2016 (“AGD 29/04/2016”); e (xviii) em 09/06/2016 foi realizada a AGD da Segunda Emissão a qual aprovou, dentre 
outras matérias: (a) a alteração das duas próximas parcelas da amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures, a 
primeira delas, conforme estabelecida na AGD 29/04/2016 de 10/06/2016 para 31/08/2016 e a segunda delas, de 14 de junho 
para 31/08/2016, a consolidação destas duas próximas parcelas de amortização em uma única parcela no percentual de 
42,8571% do Valor Nominal Unitário das Debêntures; (b) alteração do período da próxima capitalização de juros estabelecido 
na AGD 29/02/2016 de 14/12/2014 (inclusive) a 10/06/2016 (exclusive) para 14/12/2014 (inclusive) a 31/08/2016 (exclusive); 
e (c) a alteração da data de pagamento da Parcela da Comissão estabelecida na AGD 29/04/2016 de 10/06/2016 para que 
referidos valores devidos pela Companhia sejam pagos em 31/08/2016, fora do âmbito da Cetip (“AGD 09/06/2016”); (xix) 
ato contínuo à realização da AGD 09/06/2016 a Emissora, o Agente Fiduciário, a Estre Petróleo, a Cavo, a Resicontrol, a Oxil, 
a CTR Itaboraí, a Viva Ambiental, a LMG Participações e a Geo Vision celebraram o “Instrumento Particular de Terceiro Aditamento 
à Escritura da Segunda Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie 
Quirografária, com Garantias Adicionais Reais e Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços 
Restritos de Colocação, da Estre Ambiental S.A.”, por meio do qual foram formalizadas todas as deliberações da AGD 09/06/2016 
(“Terceiro Aditamento”); (xx) em 30/08/2016 foi realizada a AGD da Segunda Emissão a qual aprovou, dentre outras matérias: 
(a) a prorrogação, pelo período de 30 dias, da Data de Pagamento da Amortização do Valor Nominal Unitário da 2ª parcela de 
amortização das Debêntures; (b) a prorrogação, pelo período de 30 dias, da Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios da 
3ª parcela e consequente reajuste do período de capitalização das parcelas dos Juros Remuneratórios das Debêntures (“AGD 
30/08/2016”); (xxi) ato contínuo à realização da AGD 30/08/2016 a Emissora, o Agente Fiduciário, a Estre Petróleo, a Cavo, 
a Resicontrol, a Oxil, a CTR Itaboraí, a Viva Ambiental, a LMG Participações e a Geo Vision celebraram o “Instrumento Particu-
lar de Quarto Aditamento à Escritura da Segunda Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 
Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantias Adicionais Reais e Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição 
Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Estre Ambiental S.A.”, por meio do qual foram formalizadas todas as delibe-
rações da AGD 30/08/2016 (“Quarto Aditamento”); e (xxii) em 29/09/2016 foi realizada a AGD da Segunda Emissão a qual 
aprovou, dentre outras matérias: (a) a alteração da Data de Pagamento da Amortização do Valor Nominal Unitário da 2ª parcela 
de amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures; e (b) a alteração da Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios 
da 3ª parcela e consequente reajuste do período de capitalização das parcelas dos Juros Remuneratórios das Debêntures 
(“AGD 29/09/2016”). Resolvem as Partes aditar a Escritura, por meio do presente “Quinto Aditamento ao Instrumento Parti-
cular de Escritura da Segunda Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da 
Espécie Quirografária, com Garantias Adicionais Reais e Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com 
Esforços Restritos de Colocação, da Estre Ambiental S.A.” (“Quinto Aditamento”), nos termos e condições abaixo. 1. Definições 
e Interpretações: 1.1. Os termos em letras maiúsculas ou com iniciais maiúsculas empregados e que não estejam de outra 
forma definidos neste Quinto Aditamento são aqui utilizados com o mesmo significado atribuído a tais termos na Escritura. 
Todos os termos no singular definidos neste Quinto Aditamento 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 exigido pelo 
contexto, referem-se a este Quinto Aditamento como um todo e não a uma disposição específica deste Quinto Aditamento, e 
referências à cláusula, subcláusula, adendo e anexo estão relacionadas a este Quinto Aditamento a não ser que de 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 disposição em contrário prevista neste Quinto Aditamento, todos os termos e condições da Escritura 
aplicam-se total e automaticamente a este Quinto Aditamento, mutatis mutandis, e deverão ser consideradas como uma parte 
integral deste, como se estivessem transcritos neste instrumento. 2. Alterações: 2.1. As Partes resolvem alterar a Cláusula 
4.5.4.1 da Escritura, que passa a vigorar com a seguinte redação: 4.5.4.1. Os Juros Remuneratórios serão pagos em 6 par-
celas conforme as datas previstas na tabela abaixo (cada uma “Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios”), sendo que 
o último pagamento será feito na Data de Vencimento, ressalvadas as hipóteses de Evento de Inadimplemento, de Resgate 
Antecipado Facultativo ou de Amortização Extraordinária (conforme definidos abaixo):

Pagamento de Juros Remuneratórios

Nº do Pagamento Data do Pagamento Período

1º 27/12/2013 Da Data de Emissão (inclusive), até 27/12/2013 (exclusive)
2º 14/12/2014 De 27/12/2013 (inclusive) a 14/12/2014 (exclusive)
3º 10/12/2016 De 14/12/2014 (inclusive) a 10/12/2016 (exclusive)
4º 14/12/2016 De 10/12/2016 (inclusive) a 14/12/2016 (exclusive)
5º 14/06/2017 De 14/12/2016 (inclusive) a 14/06/2017 (exclusive)
6º 14/12/2017 De 14/06/2017 (inclusive) a data de vencimento (exclusive)

2.2. As Partes resolvem alterar a Cláusula 4.7.1 da Escritura, que passa a vigorar com a seguinte redação: 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 do Pagamento Data do Pagamento Percentual de Amortização

1º 14/12/2014 14,2857%
2º 10/12/2016 42,8571%
3º 14/12/2016 14,2857%
4º 14/06/2017 14,2857%
5º 14/12/2017 Saldo Devedor

3. Disposições Gerais: 3.1. O presente Quinto Aditamento deverá ser inscrito na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
(“JUCESP”), de acordo com o disposto no artigo 62, inciso II e § 3º, da Lei das S.A. e da Cláusula 2.1.2 da Escritura, devendo 
ser protocolado em até 10 dias úteis, contados da data de assinatura da AGD 29/09/2016. 3.2. Em atendimento ao disposto no 
artigo 130 da Lei nº 6.015, de 31/12/1973, conforme alterada, em decorrência da garantia fidejussória outorgada pelos Fiadores, 
este Quinto Aditamento deverá ser levado para registro nos competentes cartórios de títulos e documentos do domicílio da 
Emissora, do Agente Fiduciário e de cada Fiador, no prazo de 20 dias a contar da data de sua assinatura, devendo ser enviadas 
ao Agente Fiduciário cópias do Quinto Aditamento que evidenciem os respectivos registros no prazo de até 10 Dias Úteis 
contados da data do respectivo registro. 3.3. Todos os termos e condições da Escritura que não tenham sido expressamente 
alterados pelo presente Quinto Aditamento são neste ato ratificados e permanecem em pleno vigor e efeito. Este Quinto 
Aditamento é firmado em caráter irrevogável, obrigando as partes por si e seus sucessores. 3.4. Este Quinto Aditamento é 
regido pelas Leis da República Federativa do Brasil. 3.5. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, 
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste Quinto Aditamento, com renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. E por estarem assim justas e contratadas, as Partes firmam o presente Quinto Aditamento, em 7 vias 
de igual teor e forma, na presença de 2 testemunhas. São Paulo, 04/11/2016. Assinaturas: Estre Ambiental S.A. por Roberto 
Nakagome – Diretor Financeiro e Julio Volotão – Diretor Juridico; Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
por Isabela N. da Silva; Pilares Participações Ltda. por Roberto Nakagome – Diretor Financeiro e Julio Volotão – Diretor Juridico; 
Cavo Serviços e Saneamento S.A. por Roberto Nakagome – Diretor Financeiro e Julio Volotão – Diretor Juridico; Resicontrol 
Soluções Ambientais S.A. por Roberto Nakagome – Diretor Financeiro e Julio Volotão – Diretor Juridico; OXIL Manufatura 
Reversa e Gerenciamento de Resíduos Ltda. por Roberto Nakagome – Diretor Financeiro e Julio Volotão – Diretor Juridico; 
CTR Itaboraí – Centro de Tratamento de Resíduos Ltda. por Roberto Nakagome – Diretor Financeiro e Julio Volotão – Diretor 
Juridico; LMG Participações Ltda. por Roberto Nakagome – Diretor Financeiro e Julio Volotão – Diretor Juridico; Viva Ambiental 
e Serviços S.A. por Roberto Nakagome – Diretor Financeiro e Julio Volotão – Diretor Juridico; GEO Vision Soluções Ambientais 
e Energia S.A. por Roberto Nakagome – Diretor Financeiro e Julio Volotão – Diretor Juridico. Junta Comercial do Estado de 
São Paulo. Certifico o registro sob o nº ED001063-7/005 em 27/12/2016. 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 Sétimo Aditamento à Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debên-
tures 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 Kubitschek, nº 1.830, Torre I, 3º andar, São Paulo-SP, neste 
ato representada na forma de seu estatuto social (“Emissora”); Wilson Quintella Filho, CPF/MF nº 006.561.978-11 e RG 
nº 6.894.149 SSP/SP (“Fiador’’); Tatiana Stefani Quintella, CPF/MF nº 150.369.278-77 e RG nº 22.372.891-3 SSP/SP 
(‘‘Cônjuge Anuente”); Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição financeira credenciada 
pelo Banco Central do Brasil, 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, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) (“Agente Fiduciário”, e em conjunto com a 
Emissora, o Fiador e a Cônjuge Anuente, “Partes”); e, ainda, na qualidade de interveniente anuente, Estre Coleta Hol-
ding S.A., CNPJ/MF nº 13.235.893/0001-04, neste ato representada na forma de seu estatuto social (“Estre Coleta” ou 
“Garantidora Anuente”). Considerandos: Considerando que, em 04/07/2011 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 25/07/2011, em 17/11/2011, 
em 05/03/2015, em 23/03/2016, em 19/05/2016 e em 21/07/2016 (“Escritura”); e Considerando que, foi realizada 
Assembleia Geral de Debenturistas em 29/09/2016 (“AGD”), a qual deliberou sobre determinadas modificações à Escritura, 
dentre outros assuntos. Isto Posto, têm as Partes entre si, certo e ajustado, celebrar o presente “Instrumento Particular de 
Sétimo 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.” (“Sétimo 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 atribuído a 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 Sétimo Aditamento, a não ser que de outra forma exigido pelo contexto, referem-se 
a este instrumento como um todo e não a uma disposição específica deste, e referências à cláusula, subcláusula, adendo e 
anexo estão relacionadas a este instrumento a não ser que de outra forma especificado. Todos os termos definidos neste 
Sétimo 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 disposição em 
contrário prevista 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 Sétimo Aditamento é celebrado com base nas deliberações da AGD. 3. 
Arquivamento: 3.1. Este Sétimo Aditamento será arquivado na JUCESP e registrado no Cartório de Títulos e Documentos 
competente, 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, de 31/12/1973, conforme alterada (“Lei dos Registros Públicos”). 4. Retificações: 4.1. As Partes resolvem 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 09/03/2012 inclusive, sendo o primeiro pagamento em 09/03/2012 e o último na Data de Vencimento, conforme 
a tabela abaixo: Datas de Pagamento: 09/03/2012; 27/12/2012; 09/03/2013; 09/09/2013; 09/03/2014; 31/10/2014; 
09/03/2015; 10/12/2016; 09/03/2017. 4.2. As Partes resolvem alterar a Cláusula 4.7.1 da Escritura, que passa a viger 
com a seguinte redação: “4.7.1. O Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado nos percentuais e 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 

Debênture – Unitário (em R$)

1 10/12/2016 75% 187.500,00
2 09/03/2017 25% 62.500,00

5. Ratificações: 5.1. Ficam ratificadas, nos termos em que se encontram redigidas, todas as cláusulas, itens, características 
e condições constantes da Escritura e não expressamente alteradas por este Sétimo 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 
Sétimo Aditamento. 7. Das Disposições Finais: 7.1. As Partes declaram e garantem, para fins dos artigos 360 a 367 da Lei 
10.406, de 10/01/2002, que não possuem o ânimo de novar suas obrigações previstas nas Debêntures. 7.2. Este Sétimo 
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 Sétimo Aditamento, em 5 vias de igual teor e forma, na presença 
de 2 testemunhas. São Paulo, 14/10/2016. Assinaturas: Estre Ambiental S.A. por Roberto Nakagome – Diretor Financeiro e 
Julio Volotão – Diretor Jurídico; Estre Coleta Holding S.A. por Roberto Nakagome – Diretor Financeiro e Julio Volotão – Diretor 
Jurídico; Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. por Sonia Regina Menezes – Procuradora e Bruna 
Souza Noel – Procuradora. JUCESP nº ED000750-0/007 em 27/12/2016. 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 Sexto Aditamento à Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e com Garan-
tia 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 Kubitschek, nº 1.830, Torre I, 3º andar, São Paulo-SP, neste 
ato representada na forma de seu estatuto social (“Emissora”); Wilson Quintella Filho, CPF/MF nº 006.561.978-11 e RG 
nº 6.894.149 SSP/SP (“Fiador”); Tatiana Stefani Quintella, CPF/MF nº 150.369.278-77 e RG nº 22.372.891-3 SSP/SP 
(“Cônjuge Anuente”); Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição financeira credenciada 
pelo Banco Central do Brasil, 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 S.A.”) (“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., CNPJ/
MF nº 13.235.893/0001-04, neste ato representada na forma de seu estatuto social (“Estre Coleta” ou “Garantidora 
Anuente”). Considerandos: Considerando que, em 04/07/2011 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 25/07/2011, em 17/11/2011, em 05/03/2015, em 
23/03/2016 e em 19/05/2016 (“Escritura”); e Considerando que, foi realizada Assembleia Geral de Debenturistas em 
09/06/2016 (“AGD”), a qual deliberou sobre determinadas modificações à Escritura, dentre outros assuntos. Isto Posto, 
têm as Partes entre si, certo e ajustado, celebrar o presente “Instrumento Particular de Sexto 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.” (“Sexto 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 atribuído a 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 Sexto Aditamento, 
a não ser que de outra forma exigido pelo contexto, referem-se a este instrumento como um todo e não a uma disposição 
específica deste, e referências à cláusula, subcláusula, adendo e anexo estão relacionadas a este instrumento a não ser que 
de outra forma especificado. Todos os termos definidos neste Sexto 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 disposição em contrário prevista 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 Sexto Aditamento 
é celebrado com base nas deliberações da AGD. 3. Arquivamento: 3.1. Este Sexto Aditamento será arquivado na JUCESP e 
registrado no Cartório de Títulos e Documentos competente, de acordo com o disposto no inciso II do artigo 62 da Lei das 
S.A., e no artigo 129 da Lei nº 6.015, de 31/12/1973, conforme alterada (“Lei dos Registros Públicos”). 4. Retificações: 
4.1. As Partes resolvem 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 09/03/2012 inclusive, sendo o primeiro pagamento em 09/03/2012 e o 
último na Data de Vencimento, conforme a tabela abaixo: Datas de Pagamento: 09/03/2012; 27/12/2012; 09/03/2013; 
09/09/2013; 09/03/2014; 31/10/2014; 09/03/2015; 31/08/2016; 09/09/2016; 09/03/2017. 4.2. As Partes resolvem alterar 
a Cláusula 4.7.1 da Escritura, que passa a viger com a seguinte redação: “4.7.1. O Valor Nominal Unitário das Debêntures 
será amortizado nos percentuais e datas abaixo indicados, em parcelas iguais (conforme datas descritas na tabela abaixo), 
salvo as possibilidades de amortização parcial extraordinária facultativa, de aquisição antecipada facultativo 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 

Debênture – Unitário (em R$)

1 31/08/2016 50% 125.000,00
2 09/09/2016 25% 62.500,00
3 09/03/2017 25% 62.500,00

5. Ratificações: 5.1. Ficam ratificadas, nos termos em que se encontram redigidas, todas as cláusulas, itens, caracte-
rísticas e condições constantes da Escritura e não expressamente alteradas por este Sexto 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 Sexto Aditamento. 7. Das Disposições Finais: 7.1. As Partes declaram e garantem, para fins dos artigos 360 
a 367 da Lei 10.406, de 10/01/2002, que não possuem o ânimo de novar suas obrigações previstas nas Debêntures. 
7.2. Este Sexto 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 Sexto Aditamento, em 5 vias de igual teor e 
forma, na presença de 2 testemunhas. São Paulo, 21/07/2016. Estre Ambiental S.A. por Roberto Nakagome e Alexandre 
Ferreira Bueno; Estre Coleta Holding S.A. por Roberto Nakagome e Alexandre Ferreira Bueno; Oliveira Trust Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários S.A. por Leonardo Caires P. Moreira – Procurador; Bruna Souza Noel – Procuradora. 
JUCESP nº ED000750-0/006 em 27/12/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Balanços Patrimoniais Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 - Valores em Reais

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
Exercícios Findos em 2014 e 2013

A Administração Maximiliano José Lopes Abdo Reolando Gobbi Edson Funes Carminato - Contador - CPF 103.915.168-09 - CRC 1SP 137295/O-4

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras referente aos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013

RUNDBA BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ n° 07.446.508/0001-67
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstração do Resultado para os Exercícios
 Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013

Em observância às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., os Balanços Patrimoniais e demais Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2014. Colocamo-nos a inteira disposição para esclarecimentos que eventualmente se 
fi zerem necessários. São Paulo, 31 de março de 2015

1. Contexto Operacional: RUNDBA Brasil Participações S/A., é uma 
sociedade: anônima fechada, com sede em São Paulo - SP. A Companhia 
foi constituída em 17 de novembro de 2004, tendo como objetivo princi-
pal a participação em outras sociedades, como acionista ou quotista, no 
Brasil ou no Exterior. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: 
As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas e estão apresentadas em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, consubstan-
ciadas nos Pronunciamentos, orientações e Interpretações emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e disposições complementa-
res emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 3. Principais 
Praticas Contábeis: 3.1. Apuração do resultado: As receitas e despesas 
são apuradas em conformidade com o regime contábil de competência do 
exercício. 3.2. Caixa e equivalente de caixa: Incluem os saldos em caixa, 
conta movimento e aplicações fi nanceiras, resgatáveis no prazo de 90 dias 
da data do balanço, registrado ao custo acrescido dos rendimentos auferi-
dos até a data do balanço. 3.3. Contas a Receber: As contas a receber são 

Ativo Nota 2014 2013
Circulante
 Caixa e Equivalentes de Caixa 4 23.446,19 26.191,58
 Contas à Receber 5 3.265,11 2.762,36
 Despesas Antecipadas  97.073,32 97.073,32

 - -
 123.784,62 126.027,26

Não Circulante
 C/C/ Acionistas  82.499,91 82.499,91
 Investimentos em Imóveis 7 2.879.500,00 2.879.500,00
 Investimentos em Controladas  769.011,27 1.346.084,43
 Imobilizado 6 420.653,84 551.734,84

 4.151.665,02 4.859.819,18

Total  4.275.449,64 4.985.846,44

Passivo Nota 2014 2013
Circulante
  Obrigações Tributárias e Fiscais  856,46 784,28
  Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias  310,00 310,00
  Empréstimos Bancários  124.991,40 124.991,40
  126.157,86 126.085,68
Não Circulante
  Empréstimos bancários  104.159,50 229.150,90
  Mútuo Controladas  0,00 0,00
  104.159,50 229.150,90
Patrimonio Líquido
  Capital Social  937.705,00 937.705,00
  Prejuízo Acumulado  -481.536,85 -451.636,25
  AFAC  4.568.274,57 4.148.447,30
  Prejuízo do período  -979.310,44 -3.906,19
  4.045.132,28 4.630.609,86
Total  4.275.449,64 4.985.846,44

 2014 2013
Receita Operacional Liquida 21.471,04 33.491,25
Despesas Administrativas -180.697,97 -194.050,33
Outras Receitas e Outras 
  Despesas Operacionais 1.338,95 -44.999,92
Resultado de Equivalência Patrimonial -819.728,05 223.025,06
Lucro antes do Resultado Financeiro -977.616,03 17.466,06
Receitas Financeiras-Despesas Financeiras -144,09 -18.493,60
Resultado antes Provisão IRPJ e CSLL -977.760,12 -1.027,54
Provisão imposto de renda e CSLL -1.550,32 -2.878,65
Resultado Líquido do Período -979.310,44 -3.906,19
Prejuízo diluido por ação 
  ordinária do capital social (1,04437) (0,00417)

Capital Social Reservas de Lucros Prejuízos Acumulados Total Patrimonio Liquido
Em 31 de dezembro de 2012 937.705,00 2.481.265,20 (451.636,25) 2.967.333,95
 AFAC - Adiantamento para futuro Aumento de Capital - 1.667.182,10 - 1.667.182,10
 Prejuízo do exercício - - (3.906,19) (3.906,19)
Em 31 de dezembro de 2013 937.705,00 4.148.447,30 (455.542,44) 4.630.609,86
 AFAC - Adiantamento para futuro Aumento de Capital  419.827,27 (25.994,41) 393.832,86
 Prejuízo do exercício   (979.310,44) (979.310,44)
Em 31 de dezembro de 2014 937.705,00 4.568.274,57 -1.460.847,29 4.045.132,28

I - Fluxo das Operações 2014 2013
  Resultado do exercício -979.310,44 -3.906,19
  (-) Depreciação de Amortização 234.751,16 -57.933,36
  (+) Contas a receber -3.265,11 137,64
  (-) Despesas Antecipadas -97.073,32 -97.073,32
  (+) Aumento Obrigações Fiscais 
    e Tributárias a Recolher 856,46 325,29
  (-) Diminuição Obrigações
  Trabalhistas a Previsão a Pagar 310,00
  (=) Caixa Gerados pelas Operações -843.731,25 -158.449,94
II - Fluxo dos Investimentos
  (-) Aumento de Imobilizado -655.405,00 -1.820.500,00
  (-) Aumento/Diminuição 
  Investimentos em controladas -3.301.034,61 -140.525,15
  (+) Baixa de imobilizado 0,00 188.000,00
  (=) Caixa Gerado pelos Investimentos -3.956.439,61 -1.773.025,15
III - Fluxo dos Financiamentos
  (+) Aumento Empréstimos bancários 229.150,90 354.142,30
  (-) Redução de Contas a 
  pagar de partes relacionadas - (82.499,91)
  (=) Caixa Gerado pelos Financiamentos 229.150,90 271.642,39
IV - Patrimônio Liquido
(+) Aporte de Capital AFAC 4.568.274,57 1.667.182,10
(=) Caixa Gerado pelo Aporte de Capital 4.568.274,57 1.667.182,10
Variação do Total das 
  disponibilidades (I+II+III+IV) -2.745,39 7.349,40
Aumento liquido de caixa e 
  equivalente de caixa -2.745,39 7.349,40
Saldo inicial das disponibilidades 26.191,58 18.842,18
Saldo Final das disponibilidades 23.446,19 26.191,58reconhecidas pelo regime de competência do exercício. 

4 - Caixa e Equivalente de Caixa 2014 2013
  Bancos com Movimento 17.349,13 26.191,58
  Aplicações Financeiras 6.097,06 0,00
 23.446,19 26.191,58
5. Contas a Receber 2014 2013
  Aluguéis à receber 3.265,11 2.762,36
 3.265,11 2.762,36
6. Imobilizado Taxa
  Depreciação  Depreciação Imobilizado Liquido
 % Custo Acumulada 2014 2013
  Veículos  655.405,00 234.751,16 420.653,84 551.734,84
  655.405,00 234.751,16 420.653,84 551.734,84
7. Investimentos em Imóveis 2014 2013
  Imóveis 2.879.500,00 2.879.500,00
 2.879.500,00 2.879.500,00

Balanços Patrimoniais Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 - Valores em Reais

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
Exercícios Findos em 2015 e 2014

A Administração Maximiliano José Lopes Abdo Reolando Gobbi  Thais Helena Scardine Miranda - Contadora - CPF 294.769.028-17 - CRC-SP N° 1SP207870/O-0

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras referente aos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014

RUNDBA BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ n° 07.446.508/0001-67
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Demonstração do Resultado para os Exercícios
 Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014

Em observância às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., os Balanços Patrimoniais e demais Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2015. Colocamo-nos a inteira disposição para esclarecimentos que eventualmente se 
fi zerem necessários. São Paulo, 31 de março de 2016

1. Contexto Operacional: RUNDBA Brasil Participações S/A., é uma 
sociedade: anônima fechada, com sede em São Paulo - SP. A Companhia 
foi constituída em 17 de novembro de 2004, tendo como objetivo princi-
pal a participação em outras sociedades, como acionista ou quotista, no 
Brasil ou no Exterior. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: 
As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas e estão apresentadas em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, consubstan-
ciadas nos Pronunciamentos, orientações e Interpretações emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e disposições complementa-
res emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 3. Principais 
Praticas Contábeis: 3.1. Apuração do resultado: As receitas e despesas 
são apuradas em conformidade com o regime contábil de competência do 
exercício. 3.2. Caixa e equivalente de caixa: Incluem os saldos em caixa, 
conta movimento e aplicações fi nanceiras, resgatáveis no prazo de 90 dias 
da data do balanço, registrado ao custo acrescido dos rendimentos auferi-
dos até a data do balanço. 3.3. Contas a Receber: As contas a receber são 

Ativo Nota 2015 2014
Circulante
 Caixa e Equivalentes de Caixa 4 18.177,06 23.446,19
 Contas à Receber 5 3.570,32 3.265,11
 Despesas Antecipadas  97.073,32 97.073,32

 - -
 118.820,70 123.784,62

Não Circulante
 C/C/ Acionistas  82.499,91 82.499,91
 Investimentos em Imóveis 7 2.879.500,00 2.879.500,00
 Investimentos em Controladas  1.014.287,86 769.011,27
 Imobilizado 6 385.503,09 420.653,84

 4.361.790,86 4.151.665,02

Total  4.480.611,56 4.275.449,64

Passivo Nota 2015 2014
Circulante
  Obrigações Tributárias e Fiscais  7.403,68 856,46
  Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias  1.240,00 310,00
  Empréstimos Bancários  104.159,50 124.991,40
  112.803,18 126.157,86
Não Circulante
  Empréstimos bancários  0,00 104.159,50
  Mútuo Controladas  0,00 0,00
  0,00 104.159,50
Patrimônio Líquido
  Capital Social  937.705,00 937.705,00
  Prejuízo Acumulado  -1.460.847,29 -481.536,85
  AFAC  5.321.010,91 4.568.274,57
  Prejuízo do período  -430.060,24 -979.310,44
  4.367.808,38 4.045.132,28
Total  4.480.611,56 4.275.449,64

 2015 2014
Receita Operacional Liquida 37.783,29 21.471,04
Despesas Administrativas -169.569,48 -180.697,97
Outras Receitas e Outras 
  Despesas Operacionais 26,09 1.338,95
Resultado de Equivalência Patrimonial -288.245,01 -819.728,05
Lucro Antes do Resultado Financeiro -420.005,11 -977.616,03
Receitas Financeiras - Despesas Financeiras -580,54 -144,09
Resultado Antes Provisão IRPJ e CSLL -420.585,65 -977.760,12
Provisão imposto de renda e CSLL -9.474,59 -1.550,32
Resultado Líquido do Período -430.060,24 -979.310,44
Prejuízo diluído por ação 
  ordinária do capital social (0,45863) (1,04437)

Capital Social Reservas de Lucros Prejuízos Acumulados Total Patrimonio Liquido
Em 31 de dezembro de 2013 937.705,00 4.148.447,30 (481.536,85) 4.604.615,45
 AFAC - Adiantamento para futuro Aumento de Capital - 419.827,27 - 419.827,27
 Prejuízo do exercício - - (979.310,44) (979.310,44)
Em 31 de dezembro de 2014 937.705,00 4.568.274,57 (1.460.847,29) 4.045.132,28
 AFAC - Adiantamento para futuro Aumento de Capital  752.736,34 - 752.736,34
 Prejuízo do exercício   (430.060,24) (430.060,24)
Em 31 de dezembro de 2015 937.705,00 5.321.010,91 -1.890.907,53 4.367.808,38

I - Fluxo das Operações 2015 2014
  Resultado do exercício -430.060,24 -979.310,44
  (-) Depreciação de Amortização 36.545,75 234.751,16
  (+) Contas a receber -305,21 -3.265,11
  (-) Despesas Antecipadas 0,00 -97.073,32
  (+) Aumento Obrigações Fiscais e 
    Tributárias a Recolher 6.368,02 856,46
  (-) Diminuição Obrigações 
    Trabalhistas a Previsão a Pagar 1.109,20 310,00
  (=) Caixa Gerados pelas Operações -386.342,48 -843.731,25
II - Fluxo dos Investimentos
  (-) Aumento de Imobilizado -1.395,00 -655.405,00
  (-) Aumento/Diminuição 
    Investimentos em controladas -245.276,59 -3.301.034,61
  (+) Baixa de imobilizado 0,00 0,00
  (=) Caixa Gerado pelos Investimentos -246.671,59 -3.956.439,61
III - Fluxo dos Financiamentos
  (+) Aumento Empréstimos bancários -124.991,40 229.150,90
  (-) Redução de Contas a 
    pagar de partes relacionadas - -
  (=) Caixa Gerado pelos Financiamentos -124.991,40 229.150,90
IV - Patrimônio Liquido
(+) Aporte de Capital AFAC 752.736,34 4.568.274,57
(=) Caixa Gerado pelo Aporte de Capital 752.736,34 4.568.274,57
Variação do Total das 
  disponibilidades (I+II+III+IV) -5.269,13 -2.745,39
Aumento liquido de caixa e
  equivalente de caixa -5.269,13 -2.745,39
Saldo inicial das disponibilidades 23.446,19 26.191,58
Saldo Final das disponibilidades 18.177,06 23.446,19reconhecidas pelo regime de competência do exercício. 

4 - Caixa e Equivalente de Caixa 2015 2014
  Bancos com Movimento 17.349,13 17.349,13
  Aplicações Financeiras 827,93 6.097,06
 18.177,06 23.446,19
5. Contas a Receber 2015 2014
  Aluguéis à receber 3.570,32 3.265,11
 3.570,32 3.265,11
6. Imobilizado Taxa
  Depreciação  Depreciação Imobilizado Liquido
 % Custo Acumulada 2015 2014
  Veículos  656.800,00 271.296,91 385.503,09 420.653,84
  656.800,00 271.296,91 385.503,09 420.653,84
7. Investimentos em Imóveis 2015 2014
  Imóveis 2.879.500,00 2.879.500,00
 2.879.500,00 2.879.500,00


