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ΧΝΠϑ Ν≡ 61.067.161/0001−97 − ΝΙΡΕ 35300022289
Αϖισο αοσ Αχιονιστασ
Ενχοντραm−σε ◊ δισποσιο δοσ Σενηορεσ Αχιονιστασ, εm νοσσα σεδε σοχιαλ, λοχαλιζαδα να Ρυα ϑυλιο,
σ/ν≡, να Χιδαδε δε Συζανο, Εσταδο δε Σο Παυλο, οσ δοχυmεντοσ mενχιοναδοσ νο Αρτιγο 133 δα Λει
ν≡ 6.404/76, ρελατιϖοσ αο εξερχχιο φινδο εm 31 δε δεζεmβρο δε 2021. Συζανο, 29 δε mαρο δε 2022.
Ερον Μαρτινσ − Dιρετορ Φινανχειρο

ΕΜΠΡΕΣΑ ΜΑΡΑΝΗΕΝΣΕ DΕ ΣΕΡςΙ∩ΟΣ ΗΟΣΠΙΤΑΛΑΡΕΣ
ΧΟΜΙΣΣ℘Ο ΣΕΤΟΡΙΑΛ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο
ΑςΙΣΟ DΕ ΡΕΜΑΡΧΑ∩℘Ο DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο
ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο ΕΛΕΤΡΝΙΧΑ Ν≡ 044/2022 – ΧΣΛ/ΕΜΣΕΡΗ
ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ Ν≡ 229.941/2021 – ΕΜΣΕΡΗ
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ΟΒϑΕΤΟ: Χοντραταο δε εmπρεσα εσπεχιαλιζαδα να πρεσταο δε σερϖιοσ δε χολετα, τρανσπορτε,
τραταmεντο ε δισποσιο φιναλ δε ρεσδυοσ δε σερϖιοσ δε σαδε δε Χλασσιφιχαο Α, Β ε Ε, χοm
φορνεχιmεντο δε βοmβονασ, εm ρεγιmε δε χοmοδατο, παρα ατενδερ α δεmανδα δα Πολιχλνιχα δε
Ιmπερατριζ, υνιδαδε δε σαδε α σερ αδmινιστραδα πελα ΕΜΣΕΡΗ.
ΧΡΙΤ⊃ΡΙΟ DΕ ϑΥΛΓΑΜΕΝΤΟ: ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο ΠΟΡ ΛΟΤΕ.
DΑΤΑ DΑ ΣΕΣΣ℘Ο: Αντεριορmεντε mαρχαδα παρα ο δια 26/04/2022, φιχα ΡΕΜΑΡΧΑDΑ παρα ο δια
09/05/2022, ◊σ 9η, ηορ〈ριο δε Βρασλια, παρα αδεθυαο δο πραζο δε ανχοραγεm.
Λοχαλ δε Ρεαλιζαο: Σιστεmα Λιχιτα⌡εσ−ε (ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χοm.βρ).
Εδιταλ ε δεmαισ ινφορmα⌡εσ εστο δισπονϖεισ εm ωωω.εmσερη.mα.γοϖ.βρ ε ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χοm.βρ.
Ινφορmα⌡εσ αδιχιοναισ σερο πρεσταδασ να ΧΣΛ/ΕΜΣΕΡΗ, λοχαλιζαδα να Αϖ. Βορβορεmα, Θδ−16, ν° 25,
Βαιρρο δο Χαληαυ, Σο Λυσ/ΜΑ, νο ηορ〈ριο δε 8η ◊σ 12η ε δασ 14η ◊σ 18η, δε σεγυνδα α σεξτα, πελοσ
ε−mαιλσ χσλ≅εmσερη.mα.γοϖ.βρ ε/ου ϖινιχιυσ.λιχιταχαο.εmσερη≅γmαιλ.χοm, ου πελο τελεφονε (98)
3235−7333.
Σο Λυσ (ΜΑ), 5 δε αβριλ δε 2022
ςινιχιυσ Βουερεσ Dιογο Φοντεσ
Αγεντε δε Λιχιταο δα ΧΣΛ/ΕΜΣΕΡΗ

EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.

Χοmπανηια Αβερτα − CNPJ nº 43.470.988/0001-65 - NIRE 35.300.329.520
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 10 de Março de 2022
Data, Hora, Local: 10/03/2022, às 9 horas, na sede social, Rua Hungria, n° 1400, 2° Andar, Conjunto 22, São Paulo/SP.
Presença: Convocação realizada na forma do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos
membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente: Rodrigo Geraldi Arruy. Secretária: Mariana Senna Sant’Anna.
Deliberações Aprovadas: 1. a eleição, como membro especialista do Comitê Financeiro da Companhia, do Sr. Marcelo Cabral Bernabe,
Bernabe, brasileiro, solteiro, economista, CPF/ME 265.142.448-07, RG nº 29.18778 SSP/SP; residente em São
Paulo/SP, para exercício do mandato até 13/05/2023, sendo certo que, mesmo após o término do mandato, permanecerá
interinamente no exercício das suas funções até que o Conselho de Administração o reeleja ou eleja novos membros: O Sr.
Marcelo Cabral Bernabe, acima qualificado, (a) declarou, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer atividades
mercantis; e (b) assinará todos os documentos necessários, incluindo o termo de posse, que serão arquivados na sede
social. Ficam ratificados e consolidados os mandatos dos membros do Comitê Financeiro da Companhia, todos eleitos
para exercício do mandato até 13/05/2023,
13/05/2023, sendo certo que, mesmo após o término do mandato, permanecerão interinamente no exercício das suas funções até que o Conselho de Administração os reeleja ou eleja novos membros: Marcelo Cabral Bernabe, membro especialista do Comitê Financeiro da Companhia; Rodrigo Geraldi Arruy, brasileiro,
casado, engenheiro civil, CPF/ME 250.333.968-97, RG 188901474, residente em São Paulo/SP, membro independente do
Conselho de Administração; José Carlos Wollenweber Filho,
Filho, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, RG nº
24.469.620-2 SSP-SP, CPF/ME nº 263.420.548-19, residente em São Paulo/SP, Diretor Financeiro da Companhia; e André
Ferreira Martins Assumpção, brasileiro, casado, advogado, CPF/ME 089.875.118-71, RG 11.347.564-0, residente em
São Paulo/SP, membro independente do Conselho de Administração. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 10.03.2022.
Conselho de Administração: Leandro Melnick; Rodrigo Geraldi Arruy; André Ferreira Martins Assumpção, Cláudio
Zaffari e Cláudia Elisa de Pinho Soares. JUCESP nº 180.981/22-5 em 06.04.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CÂMARA MUNICIPAL DE PINHALZINHO

Extrato de abertura de licitação – Pregão Presencial
Pregão Presencial Nº 01/2022 - Processo Nº 05/2022
A Câmara Municipal de Pinhalzinho/SP torna público que fará realizar a Licitação na Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, do Tipo MENOR PREÇO.
Objeto: Contratação de empresa especializada na administração e gerenciamento de
fornecimento de documentos de legitimação (cartões eletrônicos com chip, ou outros
oriundos de tecnologia adequada), para aquisição de gêneros alimentícios e de higiene em
estabelecimentos comerciais (hipermercado, supermercado, armazém, mercearia, açougue,
peixaria, hortimercado, comércio de laticínios e/ou frios, padaria e similares), para os
empregados públicos da Câmara Municipal de Pinhalzinho, à razão de um documento por
servidor, com valor unitário mensal de R$ 1.200,00, mais valor residual em cota única, conforme
relacionado no Termo de Referência - Anexo I, integrante do edital, pelo período de 12 meses.
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: Somente poderão participar da licitação as
empresas brasileiras ou estrangeiras em funcionamento no Brasil, pertencentes ao ramo de atividade
pertinente ao objeto licitado e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital.
A realização da Sessão Pública ocorrerá em 27 de Abril de 2022, às 14h00min, na Câmara Municipal
de Pinhalzinho, sito à Rua Cruzeiro do Sul, 225-centro-Pinhalzinho sendo que o Edital na íntegra estará
disponível aos interessados no sítio: http://www.camarapinhalzinho.sp.gov.br/licitacoes.html

AVISO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE ABERTURA
PROCESSO: RDC PRESENCIAL Nº. 021/2022.
ORIGEM: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – INFRAESTRUTURA (FME-I)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 08 (OITO) COBERTAS
METÁLICAS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA EM QUADRAS ESPORTIVAS DE UNIDADES
EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA
– CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR DESCONTO.
MODO DE DISPUTA: ABERTO.
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.
O Presidente da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORTALEZA-CE | CPL, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados
que a Sessão de Abertura do certame ica ADIADA para o dia 28 de abril de 2022, às 14h00min
na Central de Licitações | Avenida Heráclito Graça, 750 - Centro – Fortaleza-CE. Maiores
informações através do e-mail licitacao@clfor.fortaleza.ce.gov.br ou pelo telefone (85)
3452-3477.
Fortaleza – CE, 07 de abril de 2022.
OTÁVIO CÉSAR LIMA DE MELO
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

ΕΜΠΡΕΣΑ ΜΑΡΑΝΗΕΝΣΕ DΕ ΣΕΡςΙ∩ΟΣ ΗΟΣΠΙΤΑΛΑΡΕΣ
ΧΟΜΙΣΣ℘Ο ΣΕΤΟΡΙΑΛ DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο
ΑςΙΣΟ DΕ ΡΕΜΑΡΧΑ∩℘Ο DΕ ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο
ΛΙΧΙΤΑ∩℘Ο ΕΛΕΤΡΝΙΧΑ Ν≡ 045/2022 – ΧΣΛ/ΕΜΣΕΡΗ
ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΑDΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΟ Ν≡ 227.443/2021 – ΕΜΣΕΡΗ
ΟΒϑΕΤΟ: Χοντραταο δε εmπρεσα εσπεχιαλιζαδα να πρεσταο δε σερϖιοσ δε χολετα, τρανσπορτε,
τραταmεντο ε δισποσιο φιναλ δε ρεσδυοσ δε σερϖιοσ δε σαδε δε Χλασσιφιχαο Α, Β ε Ε, χοm
φορνεχιmεντο δε βοmβονασ, εm ρεγιmε δε χοmοδατο, παρα ατενδερ α δεmανδα δο Ηοσπιταλ δε Βαρρα δο
Χορδα, υνιδαδε δε σαδε α σερ αδmινιστραδα πελα ΕΜΣΕΡΗ.
ΧΡΙΤ⊃ΡΙΟ DΕ ϑΥΛΓΑΜΕΝΤΟ: ΜΕΝΟΡ ΠΡΕ∩Ο ΠΟΡ ΛΟΤΕ.
DΑΤΑ DΑ ΣΕΣΣ℘Ο: Αντεριορmεντε mαρχαδα παρα ο δια 26/04/2022, φιχα ΡΕΜΑΡΧΑDΑ παρα ο δια
09/05/2022, ◊σ 15η, ηορ〈ριο δε Βρασλια, παρα αδεθυαο δο πραζο δε ανχοραγεm.
Λοχαλ δε Ρεαλιζαο: Σιστεmα Λιχιτα⌡εσ−ε (ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χοm.βρ).
Εδιταλ ε δεmαισ ινφορmα⌡εσ εστο δισπονϖεισ εm ωωω.εmσερη.mα.γοϖ.βρ ε ωωω.λιχιταχοεσ−ε.χοm.βρ.
Ινφορmα⌡εσ αδιχιοναισ σερο πρεσταδασ να ΧΣΛ/ΕΜΣΕΡΗ, λοχαλιζαδα να Αϖ. Βορβορεmα, Θδ−16, ν° 25,
Βαιρρο δο Χαληαυ, Σο Λυσ/ΜΑ, νο ηορ〈ριο δε 8η ◊σ 12η ε δασ 14η ◊σ 18η, δε σεγυνδα α σεξτα, πελοσ
ε−mαιλσ χσλ≅εmσερη.mα.γοϖ.βρ ε/ου ϖινιχιυσ.λιχιταχαο.εmσερη≅γmαιλ.χοm, ου πελο τελεφονε (98)
3235−7333.
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Σο Λυσ (ΜΑ), 5 δε αβριλ δε 2022
ςινιχιυσ Βουερεσ Dιογο Φοντεσ
Αγεντε δε Λιχιταο δα ΧΣΛ/ΕΜΣΕΡΗ

SEXTA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 2022

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

JOÃO CARLOS NOGUEIRA NETO,
NETO, portador do CPF 269.372.178-46, DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento
Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos de administração na AZUMI
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ nº 40.434.681/0001-10. ESCLARECE que
eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, devem ser apresentadas
diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de
quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os
declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital
(disponível na página do Banco Central do Brasil na internet). Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e
Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB. Selecionar, no campo “Destino”: o
componente do Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo. BANCO CENTRAL
DO BRASIL - Departamento de Organização do Sistema Financeiro. Gerência Técnica em São Paulo II – DEORF/GTSP2.
Av. Paulista, nº 1804 - 5º andar - São Paulo-SP. CEP 01310-922. São Paulo, 07 de abril de 2022.

AVISO DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 165/2022.
ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS.
OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A SELEÇÃO DE EMPRESA PARA O
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MEDICAMENTOS
ANTIBIÓTICOS III, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE
FORTALEZA - SMS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS
NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.
DO TIPO: MENOR PREÇO.
DA FORMA DE FORNECIMENTO: POR DEMANDA.
O(A) Pregoeiro(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR,
torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 08 de abril
de 2022 a 27 de abril de 2022 até às 10h00min. (Horário de Brasília), estará recebendo as
Propostas de Preços e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, no Endereço
Eletrônico www.comprasnet.gov.br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 27 de abril
de 2022, às 10h00min. (Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances
ocorrerá a partir das 10h00min. do dia 27 de abril de 2022. O edital na íntegra encontra-se
à disposição dos interessados para consulta na Central de Licitações | Avenida Heráclito
Graça, 750, CEP: 60.140-060 - Centro – Fortaleza-CE, no e-compras: https://compras.sepog.
fortaleza.ce.gov.br/publico/index.asp, no www.compras.gov.br, assim como no Portal de
Licitações do TCE-CE: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Maiores informações pelo telefone:
(85) 3452.3477 |CLFOR.
Fortaleza – CE, 07 de abril de 2022.
CARLOS HENRIQUE ROCHA ALMEIDA
Pregoeiro(a) da CLFOR

Companhia de Engenharia
de Tráfego - CET
CNPJ 47.902.648/0001-17 - NIRE 3530004507-6
AVISO DE RETIRRATIFICAÇÃO
EXPEDIENTE 0389/21
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/21 - FORNECIMENTO DE CABOS E CABOS DE FIBRA
ÓPTICA.
Comunicamos aos interessados em participar do Pregão Eletrônico nº 60/21, que fica
Retirratificado o Edital do mesmo, da seguinte forma:
No EDITAL - ITEM 2.2 , 11.2.4.1.1 E ANEXO III - PROPOSTA:
11.2.4.1.1. Serão aceitos como comprovantes de Qualificação Técnica, atestado(s)/
declaração(ções) fornecidos pelas empresas/entidades para as quais a licitante tenha
fornecido,, será admitido o somatório dos atestados de capacidade técnica comprovando a
fornecido
capacidade de, no mínimo:
ITEM 1 - CABOS
Para participação ampla: 50 rolos de fios e/ou cabos elétricos.
elétricos.
Para participação exclusiva: 13 rolos de fios/ou e cabos elétricos.
ITEM 2 - CABOS DE FIBRA ÓPTICA
Para participação ampla: 2 carretéis de cabos de fibra óptica.
Ficam mantidos os demais itens do Edital e Anexos que não foram objeto desta alteração.
A abertura da Sessão Pública do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/21 - FORNECIMENTO DE
CABOS E CABOS DE FIBRA ÓPTICA, no site www.gov.br/compras/pt-br
www.gov.br/compras/pt-br,, fica alterada para
as 09h30min do dia 18/04/2022. Os documentos referentes à proposta comercial e anexos das
empresas interessadas deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema
até as 09h30min do dia 18/04/2022, no site www.gov.br/compras/pt-br. Diretor Administrativo
e Financeiro.

Eco Securitizadora de Direitos
Creditórios do Agronegócio S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 10.753.164/0001-43 - NIRE 35.300.367.308
Edital de Segunda Convocação da Assembleia Geral de Titulares dos Certificados
de Recebíveis do Agronegócio da 1ª e 2ª Séries da 13ª (Décima Terceira) Emissão da
Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. (“Securitizadora”)
Ficam convocados os Srs. Titulares de Certificados de Recebíveis do Agronegócio 1 e 2ª séries da
13ª (décima terceira) Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.
(“Titulares de CRA”, “CRA” e “Emissora”, respectivamente), nos termos da Cláusula XIV do Termo
de Securitização de Créditos do Agronegócio dos CRA (“Termo de Securitização”), da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nº 625, de 14 de maio de 2020, conforme alterada (“Instrução
CVM 625”), e do §2º do artigo 124 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 6.404”), a reunirem-se
em 2º (segunda) convocação em Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“AGTCRA”), a realizar-se no
dia de 19 de abril de 2022, às 11:30 horas exclusivamente de forma digital, inclusive para fins de voto,
por meio da Plataforma eletrônica Zoom, administrado pela Emissora, sendo o acesso disponibilizado
individualmente para os Titulares de CRA devidamente habilitados, nos termos deste Edital por meio
de link que será informado pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário nos termos deste Edital, para
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) examinar, discutir e votar a respeito das demonstrações
financeiras do Patrimônio Separado (conforme definido no Termo de Securitização), apresentadas pela
Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo
em 30 de setembro de 2020 e 30 de setembro de 2021 nos termos do artigo 22, inciso I da Instrução
CVM 600, as quais não apresentam ressalvas e (ii) autorização e aprovação expressa para que
sejam celebrados, conforme o caso, registrados quaisquer instrumentos relacionados à matéria aqui
aprovada, inclusive aditivos aos Documentos da Oferta (conforme definido no Termo de Securitização),
para constar as deliberações aprovadas pelos Titulares de CRA e refletir as alterações necessárias;
Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º do artigo 26 da Instrução
CVM 600, as demonstrações contábeis do patrimônio separado que não contiverem ressalvas podem
ser consideradas automaticamente aprovadas caso a presente Assembleia não seja instalada em
primeira e segunda convocação em virtude do não atingimento do quórum mínimo. Os termos ora
utilizados em letras maiúsculas e aqui não definidos terão os significados a eles atribuídos no Termo
de Securitização. Informações Gerais aos Titulares de CRA: (i) A Assembleia Geral instalar-se-á
em 2ª (segunda) às 11:30 horas do dia 19 de abril de 2022, com a presença de qualquer número
de Titulares dos CRA. Ainda, as matérias acima estabelecidas deverão ser aprovadas pelos votos
favoráveis de Titulares dos CRA em Circulação que representem a maioria de CRA em Circulação
presentes na Assembleia. (ii) Nos termos do artigo 4º, parágrafo primeiro, da Instrução CVM 625, o
Titular de CRA que pretender participar pelo sistema eletrônico deverá encaminhar os documentos
listados no item “(iii)” abaixo preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da AGTCRA.
Será admitida a apresentação dos documentos referidos no parágrafo acima por meio de protocolo
digital, a ser realizado por meio de plataforma eletrônica, conforme previsto no artigo 4º, parágrafo
terceiro, da Instrução CVM 625. (iii) Observado o disposto na Instrução CVM 625, e, de acordo com o
item “(ii)” anterior e “(iv)” posterior, os Titulares de CRA deverão encaminhar, à Emissora e ao Agente
Fiduciário, para os e-mails assembleia@ecoagro.agr.br, corporate@vortx.com.br e agentefiduciario@
vortx.com.br, cópia dos seguintes documentos: 1. quando pessoa física, documento de identificação
oficial, com foto; 2. quando pessoa jurídica, cópia autenticada, do último estatuto ou contrato social e da
documentação societária que comprovem a representação do Titular de CRA, bem como, documento
de identidade oficial com foto do(s) representante(s) legal(is); 3. se Fundos de Investimento: cópia
do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social do seu administrador,
além da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como, documento
de identificação oficial com foto do(s) representante(s) legal(is); e 4. quando for representado por
procurador, este deverá apresentar uma via da procuração digitalizada, com poderes específicos para
sua representação na AGO e documento de identidade do outorgado, obedecidas as condições legais.
(iv) Após o horário de início da AGTCRA, os Titulares de CRA que tiverem sua presença verificada
em conformidade com os procedimentos acima detalhados, poderão proferir seu voto na plataforma
eletrônica de realização da AGTCRA, verbalmente ou por meio do chat que ficará salvo para fins
de apuração de votos, não sendo permitida a manifestação via instrução de voto à distância. (v) Os
documentos relacionados às matérias constantes deste Edital estarão disponíveis aos Titulares de
CRA no endereço da Emissora na internet (https://www.ecoagro.agr.br/ neste website, clicar no topo
da tela em “Emissões de CRA”, depois digitar “pitangueiras” em “Buscar Empresas, Série, Cetip”,
clicar na linha da emissão nº “13ª” e, então clicar no subitem “Documentos da Oferta”. Os termos ora
utilizados em letras maiúsculas e aqui não definidos terão os significados a eles atribuídos no Termo
de Securitização. São Paulo, 11 de abril de 2022. Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do
Agronegócio S.A.. Cristian de Almeida Fumagalli - Diretor de Relações com Investidores.

O ESTADO DE S. PAULO

O ESTADO DE S. PAULO

ECONOMIA&NEGÓCIOS

SEXTA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 2022

Instituto Social Hospital
Alemão Oswaldo Cruz

Hospital Alemão
Oswaldo Cruz

CNPJ N.º 22.315.713/0001-87
Edital de Convocação
São convocados, nos termos do parágrafo primeiro
do artigo 20 do seu Estatuto Social, os associados
do Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo
Cruz,, para a Assembleia Geral Ordinária,
Cruz
Ordinária, a realizar-se às 18:00 horas em primeira convocação e
às 18:30 horas em segunda convocação,
convocação, no dia 25
de abril de 2022,
2022, de modo híbrido, em sua sede,
na Rua João Julião, 331, no Anfiteatro localizado
no Bloco E, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: Assembleia Geral Ordinária: 1) Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2021; 2) Eleição de membros do
Conselho Fiscal; e 3) Demais assuntos de interesse
da Associação. Para participar da Assembleia Geral
Ordinária remotamente, nos termos do parágrafo
primeiro do artigo 22 do seu Estatuto Social, acesse
o link de vídeo conferência a seguir: https://bit.ly/
agohaoc2022. São Paulo, 08 de abril de 2022. Mario
Probst - Presidente do Conselho de Administração.

CNPJ N.º 60.726.502/0001-26
Edital de Convocação
São convocados, nos termos do parágrafo primeiro
do artigo 20 do seu Estatuto Social, os Associados
do HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ,
CRUZ, para a
Assembleia Geral Ordinária,
Ordinária, a realizar-se às 19:30
horas em primeira convocação e às 20:00 horas
em segunda convocação,
convocação, no dia 25 de abril de
2022,, em formato híbrido, na sede social da Asso2022
ciação, na Rua João Julião, 331, no Anfiteatro localizado no primeiro subsolo do Bloco E, São Paulo/SP,
a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
Assembleia Geral Ordinária: 1) Exame, discussão e
votação das Demonstrações Financeiras relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2021; 2) Eleição de membros do Conselho Fiscal; e
3) Demais assuntos de interesse da Associação. Para
participar da Assembleia Geral Ordinária remotamente, nos termos do parágrafo primeiro do artigo
21 do seu Estatuto Social, acesse o link de vídeo
conferência a seguir: https://bit.ly/agohaoc2022.
São Paulo, 08 de abril de 2022. Weber Ferreira Porto - Presidente do Conselho Deliberativo.
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Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 10.753.164/0001-43 - NIRE 35.300.367.308
Edital de Convocação da Assembleia Geral de Titulares dos Certificados
de Recebíveis do Agronegócio da 115ª Série da 1ª Emissão da Eco Securitizadora
de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. (“Securitizadora”)
Ficam convocados os Srs. Titulares de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 115ª Série da
1ª Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. (“Titulares de CRA”, “CRA”
e “Emissora”, respectivamente), nos termos da Cláusula 12 do Termo de Securitização de Créditos do
Agronegócio dos CRA (“Termo de Securitização”), da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”), nº 625, de 14 de maio de 2020, conforme alterada (“Instrução CVM 625”), e do §2º-A do artigo
124 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 6.404”), a reunirem-se em 2º (segunda) convocação
em Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“AGTCRA”), a realizar-se no dia 18 de abril de 2022, às
11:30 horas exclusivamente de forma digital, inclusive para fins de voto, por meio da Plataforma eletrônica
Zoom, administrado pela Emissora, sendo o acesso disponibilizado individualmente para os Titulares
de CRA devidamente habilitados, nos termos deste Edital por meio de link que será informado pela
Emissora e/ou pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente
fiduciário dos CRA (“Agente Fiduciário”), nos termos deste Edital, para deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: (i) examinar, discutir e votar a respeito das demonstrações financeiras do Patrimônio
Separado (conforme definido no Termo de Securitização), apresentadas pela Emissora, acompanhadas
do Parecer dos Auditores Independentes, relativos aos exercícios sociais findos em 30 de junho de
2019, 30 de junho de 2020 e 30 de junho de 2021, nos termos do artigo 22, inciso I da Instrução
CVM 600, as quais não apresentam ressalvas e (ii) autorização e aprovação expressa para que sejam
celebrados ou registrados, se o caso, registrados quaisquer instrumentos relacionados à matéria aqui
aprovada, inclusive aditivos aos Documentos da Oferta (conforme definido no Termo de Securitização),
para constar as deliberações aprovadas pelos Titulares de CRA e refletir as alterações necessárias;
Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º do artigo 26 da Instrução
CVM 600, as demonstrações contábeis do patrimônio separado que não contiverem ressalvas podem ser
consideradas automaticamente aprovadas caso a Assembleia não seja instalada em primeira e segunda
convocação em virtude do não atingimento do quórum mínimo de instalação ou deliberação. Os termos
ora utilizados em letras maiúsculas e aqui não definidos terão os significados a eles atribuídos no Termo
de Securitização. Informações Gerais aos Titulares de CRA: (i) A Assembleia Geral instalar-se-á em 2ª
(segunda) convocação às 11:30 horas do dia 18 de abril de 2022, com a presença de qualquer número de
Titulares dos CRA em Circulação. Ainda, as matérias acima estabelecidas deverão ser aprovadas pelos
votos favoráveis de Titulares dos CRA IPCA em Circulação, que representem a maioria dos CRA IPCA em
Circulação presentes na Assembleia. (ii) Nos termos do artigo 4º, parágrafo primeiro, da Instrução CVM
625, o Titular de CRA que pretender participar pelo sistema eletrônico deverá encaminhar os documentos
listados no item “(iii)” abaixo preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da AGTCRA.
Será admitida a apresentação dos documentos referidos no parágrafo acima por meio de protocolo
digital, a ser realizado por meio de plataforma eletrônica, conforme previsto no artigo 4º, parágrafo
terceiro, da Instrução CVM 625. (iii) Observado o disposto na Instrução CVM 625, e, de acordo com
o item “(ii)” anterior e “(iv)” posterior, os Titulares de CRA deverão encaminhar, à Emissora e ao Agente
Fiduciário, para os e-mails assembleia@ecoagro.agr.br, corporate@vortx.com.br e agentefiduciario@
vortx.com.br cópia dos seguintes documentos: 1. quando pessoa física, documento de identificação
oficial, com foto; 2. quando pessoa jurídica, cópia autenticada, do último estatuto ou contrato social e da
documentação societária que comprovem a representação do Titular de CRA, bem como, documento
de identidade oficial com foto do(s) representante(s) legal(is); 3. se Fundos de Investimento: cópia do
último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social do seu administrador, além da
documentação societária outorgando poderes de representação, bem como, documento de identificação
oficial com foto do(s) representante(s) legal(is); e 4. quando for representado por procurador, este deverá
apresentar uma via da procuração digitalizada, com poderes específicos para sua representação na
AGO e documento de identidade do outorgado, obedecidas as condições legais. (iv) Após o horário de
início da AGTCRA, os Titulares de CRA que tiverem sua presença verificada em conformidade com os
procedimentos acima detalhados, poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da
AGTCRA, verbalmente ou por meio do chat que ficará salvo para fins de apuração de votos, não sendo
permitida a manifestação via instrução de voto à distância. (v) Os documentos relacionados às matérias
constantes deste Edital estarão disponíveis aos Titulares de CRA no endereço da Emissora na internet
(https://www.ecoagro.agr.br/ neste website, clicar no topo da tela em “Emissões de CRA”, depois digitar
“Ultrapar Ipiranga” em “Buscar Empresas, Série, Cetip”, clicar na linha da emissão nº “115ª” e, então clicar
no subitem “Documentos da Oferta” Os termos ora utilizados em letras maiúsculas e aqui não definidos
terão os significados a eles atribuídos no Termo de Securitização. São Paulo, 08 de abril de 2022.
Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.. Cristian de Almeida Fumagalli Diretor de Relações com Investidores.

Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 10.753.164/0001-43 - NIRE 35.300.367.308
Edital de Segunda Convocação da Assembleia Geral de Titulares dos Certificados
de Recebíveis do Agronegócio da 135ª Série da 1ª Emissão da Eco Securitizadora
de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. (“Securitizadora”)
Ficam convocados os Srs. Titulares de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 135ª Série da 1ª
Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. (“Titulares de CRA”, “CRA”
e “Emissora”, respectivamente), nos termos da Cláusula 12 do Termo de Securitização de Créditos do
Agronegócio dos CRA (“Termo de Securitização”), da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”), nº 625, de 14 de maio de 2020, conforme alterada (“Instrução CVM 625”), e do §2º-A do artigo
124 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 6.404”), a reunirem-se em 2ª (segunda) convocação
em Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“AGTCRA”), a realizar-se no dia 18 de abril de 2022,
às 10:15 horas exclusivamente de forma digital, inclusive para fins de voto, por meio da Plataforma
eletrônica Zoom, administrado pela Emissora, sendo o acesso disponibilizado individualmente para os
Titulares de CRA devidamente habilitados, nos termos deste Edital por meio de link que será informado
pela Emissora e/ou pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de
agente fiduciário dos CRA (“Agente Fiduciário”) nos termos deste Edital, para deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia: (i) examinar, discutir e votar a respeito das demonstrações financeiras do
Patrimônio Separado (conforme definido no Termo de Securitização), apresentadas pela Emissora,
acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31
de março de 2019, 31 de março de 2020 e 31 de março de 2021, nos termos do artigo 22, inciso I da
Instrução CVM 600, as quais não apresentam ressalvas; e (ii) autorização e aprovação expressa para
que sejam celebrados ou registrados, se o caso, quaisquer instrumentos relacionados à matéria aqui
aprovada, inclusive aditivos aos Documentos da Oferta (conforme definido no Termo de Securitização),
para constar as deliberações aprovadas pelos Titulares de CRA e refletir as alterações necessárias.
Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º do artigo 26 da Instrução
CVM 600, as demonstrações contábeis do patrimônio separado que não contiverem ressalvas podem
ser consideradas automaticamente aprovadas caso a presente Assembleia não seja instalada em
primeira e segunda convocação em virtude do não atingimento do quórum mínimo de instalação
ou deliberação. Informações Gerais aos Titulares de CRA: (i) A Assembleia Geral instalar-se-á em
2ª (segunda) convocação às 10:15 horas do dia 18 de abril de 2022, com a presença de qualquer
número de Titulares dos CRA. Ainda, as matérias acima estabelecidas deverão ser aprovadas pelos
votos favoráveis de Titulares de CRA que representem a maioria dos presentes na Assembleia, sendo
o quórum mínimo para deliberação não inferior a 30% (trinta por vento) dos CRA em Circulação. (ii)
Nos termos do artigo 4º, parágrafo primeiro, da Instrução CVM 625, o Titular de CRA que pretender
participar pelo sistema eletrônico deverá encaminhar os documentos listados no item “(iii)” abaixo
preferencialmente em até 2 (dois) dias antes da realização da AGTCRA. Será admitida a apresentação
dos documentos referidos no parágrafo acima por meio de protocolo digital, a ser realizado por
meio de plataforma eletrônica, conforme previsto no artigo 4º, parágrafo terceiro, da Instrução CVM
625. (iii) Observado o disposto na Instrução CVM 625, e, de acordo com o item “(ii)” anterior e “(iv)”
posterior, os Titulares de CRA deverão encaminhar, à Emissora e ao Agente Fiduciário, para os e-mails
assembleia@ecoagro.agr.br, corporate@vortx.com.br e agentefiduciario@vortx.com.br cópia dos
seguintes documentos: 1. quando pessoa física, documento de identificação oficial, com foto; 2. quando
pessoa jurídica, cópia autenticada, do último estatuto ou contrato social e da documentação societária
que comprovem a representação do Titular de CRA, bem como, documento de identidade oficial
com foto do(s) representante(s) legal(is); 3. se Fundos de Investimento: cópia do último regulamento
consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social do seu administrador, além da documentação
societária outorgando poderes de representação, bem como, documento de identificação oficial
com foto do(s) representante(s) legal(is); e 4. quando for representado por procurador, este deverá
apresentar uma via da procuração digitalizada, com poderes específicos para sua representação na
AGO e documento de identidade do outorgado, obedecidas as condições legais. (iv) Após o horário
de início da AGTCRA, os Titulares de CRA que tiverem sua presença verificada em conformidade com
os procedimentos acima detalhados, poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização
da AGTCRA, verbalmente ou por meio do chat que ficará salvo para fins de apuração de votos, não
sendo permitida a manifestação via instrução de voto adistância. (v) Os documentos relacionados às
matérias constantes deste Edital estarão disponíveis aos Titulares de CRA no endereço da Emissora
na internet (https://www.ecoagro.agr.br/ neste website, clicar no topo da tela em “Emissões de CRA”,
depois digitar “klabin” em “Buscar Empresas, Série, Cetip”, clicar na linha da emissão nº “135ª” e, então
clicar no subitem “Documentos da Oferta” Os termos ora utilizados em letras maiúsculas e aqui não
definidos terão os significados a eles atribuídos no Termo de Securitização. São Paulo, 08 de abril
de 2022. Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.. Cristian de Almeida
Fumagalli - Diretor de Relações com Investidores.
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Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 10.753.164/0001-43 - NIRE 35.300.367.308
Edital de Convocação da Assembleia Geral de Titulares dos Certificados
de Recebíveis do Agronegócio da 114ª Série da 1ª Emissão da Eco Securitizadora
de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. (“Securitizadora”)
Ficam convocados os Srs. Titulares de Certificados de Recebíveis do Agronegócio das 114ª Série da
1ª Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. (“Titulares de CRA”, “CRA”
e “Emissora”, respectivamente), nos termos da Cláusula 12 do Termo de Securitização de Créditos do
Agronegócio dos CRA (“Termo de Securitização”), da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”), nº 625, de 14 de maio de 2020, conforme alterada (“Instrução CVM 625”), e do §2º-A do artigo
124 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 6.404”), a reunirem-se em 2ª (segunda) convocação
em Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“AGTCRA”), a realizar-se no dia 18 de abril de 2022, às
11:15 horas exclusivamente de forma digital, inclusive para fins de voto, por meio da Plataforma eletrônica
Zoom, administrado pela Emissora, sendo o acesso disponibilizado individualmente para os Titulares de
CRA devidamente habilitados, nos termos deste Edital por meio de link que será informado pela Emissora
e/ou pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fiduciário
dos CRA (“Agente Fiduciário”), nos termos deste Edital, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do
Dia: (i) examinar, discutir e votar a respeito das demonstrações financeiras do Patrimônio Separado
(conforme definido no Termo de Securitização), apresentadas pela Emissora, acompanhadas do Parecer
dos Auditores Independentes, relativos aos exercícios sociais findos em 30 de junho de 2019, 30 de junho
de 2020 e 30 de junho de 2021, nos termos do artigo 22, inciso I da Instrução CVM 600, as quais não
apresentam ressalvas; e (ii) autorização e aprovação expressa para que sejam celebrados ou registrados,
se o caso, registrados quaisquer instrumentos relacionados à matéria aqui aprovada, inclusive aditivos
aos Documentos da Oferta (conforme definido no Termo de Securitização), para constar as deliberações
aprovadas pelos Titulares de CRA e refletir as alterações necessárias. Ficam os senhores Titulares dos
CRA cientes de que, nos termos do §3º do artigo 26 da Instrução CVM 600, as demonstrações contábeis do
patrimônio separado que não contiverem ressalvas podem ser consideradas automaticamente aprovadas
caso a Assembleia não seja instalada em primeira e segunda convocação em virtude do não atingimento
do quórum mínimo de instalação ou deliberação. Os termos ora utilizados em letras maiúsculas e aqui
não definidos terão os significados a eles atribuídos no Termo de Securitização. Informações Gerais aos
Titulares de CRA: (i) A Assembleia Geral instalar-se-á em 2ª (segunda) convocação às 11:15 horas do
dia 18 de abril de 2022, com a presença de qualquer número dos Titulares dos CRA em Circulação. Ainda,
as matérias acima estabelecidas deverão ser aprovadas pelos votos favoráveis de Titulares dos CRA DI
em Circulação, que representem a maioria dos CRA DI em Circulação presentes na Assembleia. (ii) Nos
termos do artigo 4º, parágrafo primeiro, da Instrução CVM 625, o Titular de CRA que pretender participar
pelo sistema eletrônico deverá encaminhar os documentos listados no item “(iii)” abaixo preferencialmente
em até 2 (dois) dias antes da realização da AGTCRA. Será admitida a apresentação dos documentos
referidos no parágrafo acima por meio de protocolo digital, a ser realizado por meio de plataforma
eletrônica, conforme previsto no artigo 4º, parágrafo terceiro, da Instrução CVM 625. (iii) Observado o
disposto na Instrução CVM 625, e, de acordo com o item “(ii)” anterior e “(iv)” posterior, os Titulares de
CRA deverão encaminhar, à Emissora e ao Agente Fiduciário, para os e-mails assembleia@ecoagro.agr.
br, corporate@vortx.com.br e agentefiduciario@vortx.com.br cópia dos seguintes documentos: 1. quando
pessoa física, documento de identificação oficial, com foto; 2. quando pessoa jurídica, cópia autenticada,
do último estatuto ou contrato social e da documentação societária que comprovem a representação do
Titular de CRA, bem como, documento de identidade oficial com foto do(s) representante(s) legal(is); 3.
se Fundos de Investimento: cópia do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato
social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação,
bem como, documento de identificação oficial com foto do(s) representante(s) legal(is); e 4. quando for
representado por procurador, este deverá apresentar uma via da procuração digitalizada, com poderes
específicos para sua representação na AGO e documento de identidade do outorgado, obedecidas as
condições legais. (iv) Após o horário de início da AGTCRA, os Titulares de CRA que tiverem sua presença
verificada em conformidade com os procedimentos acima detalhados, poderão proferir seu voto na
plataforma eletrônica de realização da AGTCRA, verbalmente ou por meio do chat que ficará salvo para
fins de apuração de votos, não sendo permitida a manifestação via instrução de voto a distância. (v) Os
documentos relacionados às matérias constantes deste Edital estarão disponíveis aos Titulares de CRA
no endereço da Emissora na internet (https://www.ecoagro.agr.br/ neste website, clicar no topo da tela em
“Emissões de CRA”, depois digitar “Ultrapar Ipiranga” em “Buscar Empresas, Série, Cetip”, clicar na linha
da emissão nº “114ª” e, então clicar no subitem “Documentos da Oferta” Os termos ora utilizados em letras
maiúsculas e aqui não definidos terão os significados a eles atribuídos no Termo de Securitização. São
Paulo, 08 de abril de 2022. Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.. Cristian
de Almeida Fumagalli - Diretor de Relações com Investidores.

Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 10.753.164/0001-43 - NIRE 35.300.367.308
Edital de Segunda Convocação da Assembleia Geral de Titulares dos Certificados
de Recebíveis do Agronegócio das 124ª e 125ª Séries da 1ª Emissão da Eco Securitizadora
de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. (“Securitizadora”)
Ficam convocados os Srs. Titulares de Certificados de Recebíveis do Agronegócio das 124ª e 125ª
Série(s) da 1ª Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. (“Titulares
de CRA”, “CRA” e “Emissora”, respectivamente), nos termos da Cláusula 8 do Termo de Securitização
de Créditos do Agronegócio dos CRA (“Termo de Securitização”), da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”), nº 625, de 14 de maio de 2020, conforme alterada (“Instrução CVM 625”), e
do §2º-A do artigo 124 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 6.404”), a reunirem-se em
2ª (segunda) convocação em Assembleia Geral de Titulares dos CRA (“AGTCRA”), a realizar-se no
dia 18 de abril de 2022, às 11:45 horas exclusivamente de forma digital, inclusive para fins de voto,
por meio da Plataforma eletrônica Zoom, administrado pela Emissora, sendo o acesso disponibilizado
individualmente para os Titulares de CRA devidamente habilitados, nos termos deste Edital por meio
de link que será informado pela Emissora e/ou pela Vórtx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários
Ltda., na qualidade de agente fiduciário dos CRA (“Agente Fiduciário”), nos termos deste Edital, para
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) examinar, discutir e votar a respeito das demonstrações
financeiras do Patrimônio Separado (conforme definido no Termo de Securitização), apresentadas pela
Emissora, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos aos exercícios sociais
findos em 30 de junho de 2019, 30 de junho de 2020 e 30 de junho de 2021, nos termos do artigo
22, inciso I da Instrução CVM 600, as quais não apresentam ressalvas; e (ii) autorização e aprovação
expressa para que sejam celebrados ou registrados, se o caso, registrados quaisquer instrumentos
relacionados à matéria aqui aprovada, inclusive aditivos aos Documentos da Oferta (conforme definido
no Termo de Securitização), para constar as deliberações aprovadas pelos Titulares de CRA e refletir
as alterações necessárias. Ficam os senhores Titulares dos CRA cientes de que, nos termos do §3º
do artigo 26 da Instrução CVM 600, as demonstrações contábeis do patrimônio separado que não
contiverem ressalvas podem ser consideradas automaticamente aprovadas caso a Assembleia não
seja instalada em primeira e segunda convocação em virtude do não atingimento do quórum mínimo de
instalação ou deliberação. Informações Gerais aos Titulares de CRA: (i) A Assembleia Geral instalarse-á em 2ª (segunda) convocação às 11:45 horas do dia 18 de abril de 2022, com a presença de
Titulares dos CRA que representem qualquer número dos CRA em circulação. Ainda, as matérias
acima estabelecidas deverão ser aprovadas pelos votos favoráveis de 50% (cinquenta por cento) mais
1 (um) voto dos Titulares dos CRA em Circulação presentes. (ii) Nos termos do artigo 4º, parágrafo
primeiro, da Instrução CVM 625, o Titular de CRA que pretender participar pelo sistema eletrônico
deverá encaminhar os documentos listados no item “(iii)” abaixo preferencialmente em até 2 (dois) dias
antes da realização da AGTCRA. Será admitida a apresentação dos documentos referidos no parágrafo
acima por meio de protocolo digital, a ser realizado por meio de plataforma eletrônica, conforme previsto
no artigo 4º, parágrafo terceiro, da Instrução CVM 625. (iii) Observado o disposto na Instrução CVM
625, e, de acordo com o item “(ii)” anterior e “(iv)” posterior, os Titulares de CRA deverão encaminhar,
à Emissora e ao Agente Fiduciário, para os e-mails assembleia@ecoagro.agr.br, corporate@vortx.
com.br e agentefiduciario@vortx.com.br cópia dos seguintes documentos: 1. quando pessoa física,
documento de identificação oficial, com foto; 2. quando pessoa jurídica, cópia autenticada, do último
estatuto ou contrato social e da documentação societária que comprovem a representação do Titular
de CRA, bem como, documento de identidade oficial com foto do(s) representante(s) legal(is); 3. se
Fundos de Investimento: cópia do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato
social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação,
bem como, documento de identificação oficial com foto do(s) representante(s) legal(is); e 4. quando for
representado por procurador, este deverá apresentar uma via da procuração digitalizada, com poderes
específicos para sua representação na AGO e documento de identidade do outorgado, obedecidas
as condições legais. (iv) Após o horário de início da AGTCRA, os Titulares de CRA que tiverem sua
presença verificada em conformidade com os procedimentos acima detalhados, poderão proferir seu
voto na plataforma eletrônica de realização da AGTCRA, verbalmente ou por meio do chat que ficará
salvo para fins de apuração de votos, não sendo permitida a manifestação via instrução de voto a
distância. (v) Os documentos relacionados às matérias constantes deste Edital estarão disponíveis
aos Titulares de CRA no endereço da Emissora na internet (https://www.ecoagro.agr.br/ neste website,
clicar no topo da tela em “Emissões de CRA”, depois digitar “Braskem” em “Buscar Empresas, Série,
Cetip”, clicar na linha da emissão nº “22ª” e, então clicar no subitem “Documentos da Oferta” Os termos
ora utilizados em letras maiúsculas e aqui não definidos terão os significados a eles atribuídos no Termo
de Securitização. São Paulo, 08 de abril de 2022. Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do
Agronegócio S.A.. Cristian de Almeida Fumagalli - Diretor de Relações com Investidores .

