B2

SALVADOR TERÇA-FEIRA 30/4/2019

& NEGÓCIOS

ECONOMIA
economia@grupoatarde.com.br

EXPANSÃO Escritório da XP, Salvador
Investimentos cresce 200% em 9 meses
www.atarde.com.br/economia

Fotos: Raphaël Müller / Ag. A TARDE

CRISE Só ontem, mais de 100 passageiros aguardavam por
providências da companhia no aeroporto da capital baiana

Passageiros
reclamam que
esperam horas
no aeroporto
sem a devida
assistência

Voos cancelados pela
Avianca geram novo
tumulto em Salvador

Codecon presta
orientações
sobre direitos
marcado hoje para a Bélgica.
Diante da confusão de ontem, ela já temia não conseguir embarcar.
Uma passageira, que também preferiu não ser identificada, conseguiu um voo
na manhã desta segunda,
pela companhia Gol, com
destino a Congonhas. Ela informou que o avião é grande
e está mais de 50% vazio.
Segundo a mesma, a Avianca precisa pagar uma taxa
para Gol, para poder embarcar os demais. “Isso não quer
dizer que é por falta de aeronave”.

VICTOR ROSA E REDAÇÃO

A empresa aérea Avianca
cancelou mais de 40 voos
em Salvador. Só na manhã
de ontem, mais de 100 passageiros aguardavam uma
solução da empresa aérea.
No início da tarde, mais três
voos da companhia haviam
sido cancelados: dois para a
Brasília e um para Ilhéus. Os
cancelamentos geraram tumulto e a Coordenadoria de
Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon) foi ao local para orientar os passageiros sobre os direitos previstos em lei.
Os passageiros reclamavam da falta de posicionamento da empresa. “Os voos
foram cancelados e a única
coisa que me informaram
foi para pedir o reembolso
pelo site”, diz Janaína Camargo, que veio da Paraíba
com mais sete pessoas, sendo quadro crianças. Ela também informou que a empresa não está disponibilizando
hospedagens em hotel.
Outro passageiro, que não
quis ser identificado, falou
da falta de respeito em relação ao reembolso. A empresa iria reembolsar para
ele R$ 300, mas a Gol estava
cobrando R$ 1 mil em uma
nova passagem. A Codecon o
orientou que a passagem de
volta, neste caso, deveria ser
gratuita.
Makleide dos Santos, 37,
estava com a filha de 2 anos
e não conseguiu voltar para
São Paulo no voo previsto.
Segundo ela, que tinha voo
marcado para 20h, a Avianca pediu para que ela fosse
ao aeroporto 5h antes para
tentar resolver a situação do

Avianca se pronuncia

Cancelamentos de voos da companhia viraram rotina nos últimos meses, causando transtornos nos aeroportos

Segundo a
companhia,
os status dos
voos podem ser
visualizados
online e devem
ser consultados
com até 72h de
antecedência

BRACELL BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S.A.

CNPJ/MF: 69.037.133/0001-39 - NIRE: 29.300.018.791
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convidados os senhores acionistas da BRACELL BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S.A. a comparecer
à Assembleia Geral Ordinária que se realizará na Rua Alfa nº 1033 – Área Industrial Norte – COPEC, na
Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, CEP: 42.816-100, no dia 06 de maio de 2019, às 10:00 horas, com a
finalidade de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: I) Tomar as contas dos administradores e examinar,
discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018; II) Deliberar sobre a destinação do
resultado do exercício findo em 2018; III) Outros assuntos de interesse da Companhia; e IV) O que mais
ocorrer. Camaçari, 26 de maio de 2019. PER OLOF LINDBLOM- Presidente do Conselho de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico Nº 02/2019, BB nº 764358 - AGERBA/ DEFIS
ABERTURA: DIA 14.05.2019, ÀS 10:00 H (HORÁRIO DE BRASÍLIA). OBJETO: Vistoria
Periódica de Veículos, Conforme edital e seus anexos, Família: 02.35. Endereço
eletrônico: www.licitacoes-e.com.br. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através
dos sites www.comprasnet.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Os interessados
poderão entrar em contato através do e-mail: comissao.licitacao1@agerba.ba.gov.br,
telefone (71) 3115-4843 ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 09:00h às 12h
e das 13:30 às 17:30h na sala da Comissão de Licitação – CPL, situada na 4ª Avenida, nº.
435, 1º andar, Centro Administrativo da Bahia – CAB, Paralela, Salvador – Bahia. Salvador,
26 de abril de 2019– Patrícia Silveira de Queiroz – Pregoeira Oficial.

SIACSE-MC SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE
COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPÉU - ESTADO DA BAHIA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2019. - ELEIÇÕES SINDICAIS.

O Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate as Endemias do Município de Morro do
Chapéu, Estado da Bahia – SIACSE-MC, inscrito no CNPJ: 02.971.781/0001-97 através de sua subscritora a Sr.ª TANCLEIDE ALVES FREIRE, brasileira, maior, Agente Comunitária de Saúde, matricula funcional nº 3567, RG 11321802 87, SSP-BA,
CPF: 934.184.771-00, residente e domiciliada no Povoado Santana, Nº: 310 A, Zona Rural - CEP: 44.850-000, nascida em
28/04/1982, filha de Tancredo Alves Freire e Marluce Alves da Silva, inscrita no PIS/PASEP 190.3447.93-8, no uso de suas
atribuições estatutárias CONVOCA todos os sindicalizados quites com suas obrigações estatutárias pertencentes à base
territorial do Município de Morro do Chapéu – Bahia, para participarem da eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal
do SIACSE-MC, para o quadriênio 2019 a 2023, iniciando o mandato em 29/05/2019 e encerrando-se em 28/05/2023. A
eleição acontecerá no dia 27/05/2019, das 8:00 às 17:00 horas, nos termos do art. 43 ao art.46, do Estatuto Social, na sede do
sindicato situada à Rua Francisco Sá, Nº 59, Sala 4, Bairro: Centro, CEP: 44.850.000 – Morro do Chapéu– Bahia. O registro
de chapas deverá ser feito na secretaria do sindicato no prazo de 5(cinco) dias, contados da publicação deste edital, excluindo-se o primeiro dia e incluindo-se o último. Fica estipulado o prazo de 3 (três) dias, após a publicação da relação das chapas
registradas para eventuais impugnações. A secretaria funcionará de segunda à sexta, das 8:00 às 12:00 horas, para registro
de chapa e quaisquer esclarecimentos.A posse dos membros eleitos ocorrerá no dia 29/05/2019, em sessão solene de posse.
Morro do Chapéu – BA, 29 de abril de 2019.
TANCLEIDE ALVES FREIRE
Subscritor (a)

EDITAL DE INTIMAÇÃO
RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO
Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento
extrajudicial de usucapião no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Salvador/Bahia, Protocolo 201.100, com
os seguintes dados:
Requerente: NILZA HUGHES SENTO-SÉ, que era brasileira, viúva, nascida aos 27.05.1951 e falecida em
30.10.2017, portadora do RG. 00.507.241-77 SSP/BA, inscrita no CPF sob n. 180.099.805-87, que residiu
na Av. Sete de Setembro, 1907, ap. 802ª, Corredor da Vitória, Salvador/Ba, neste ato representada pela
inventariante do seu espólio, a Sra. Larissa Sento-Sé Rossi, inscrita no CPF sob n. 900.845.785-72 conforme
termo de inventariante extraído das fls. 61 do Inventário da falecida que tramita na 11ª Vara de Família de
Salvador/BA sob n. 0579448-54.2017.8.05.0001
Identificação do Imóvel usucapiendo: apartamento de n. 802-A de porta, inscrição municipal 257.390,
localizado no 10 pavimento do Edifício Jardim Tropical, sito à Av. Sete de Setembro, 1907, Subdistrito da Vitória,
Salvador/Ba.
Matrícula: 12.598
Titulares de Direitos Reais registrados na matrícula: Proprietários: PLÁCIDO FIGUEIRA MENDES, inscrito
no CPF sob n. 040.493.735-72 e MARIA LÚCIA CAJAZEIRA MENDES, inscrita no CPF sob n. 692.254.085-68,
casados entre si, residentes na Av. Antonio Carlos Magalhães, 22, Centro, Baianópolis/BA
Modalidade de Usucapião: Extraordinária (art. 1.238 do Código Civil)
Tempo de posse pelo requerente: há aproximadamente 24 anos, desde 08.12.1993.
Pelo presente edital de intimação, em razão de estarem em local incerto e não sabido, ficam
intimados os proprietários acima identificados, nos termos do Art. 11 do Provimento 65/2017, na qualidade de
proprietários registral, para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação
escrita diretamente no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Salvador/BA, situado na Rua das Rosas, 454,
Pituba, com as razões de sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados após o transcurso
de 20 dias da primeira publicação, ficando advertido de que a não apresentação de impugnação no prazo
previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião. Maiores informações
sobre o pedido feito podem ser obtidas no 1º Ofício de Registro de Imóveis ou através do e-mail contato@
primeirorisalvador.com
Belª Helen Lirio Rodrigues de Oliveira
Oficial do 1º Registro de Imóveis de Salvador/BA.

cancelamento. A única informação que Makleide recebeu foi a de que teria o
reembolso entre 30 e 60
dias. Contudo, a passagem
para ela e a filha para São
Paulo estava no valor de
R$ 3.600 pela Gol.

Abandono

“Acho uma falta de respeito
com a gente. Estou com uma
menina de 2 anos e eles nem
colocaram meu nome na lista de prioridade. Fomos
abandonadas”, diz Maklei-

de. Já Maíra Henriques Áspera, 27, estava com voo
marcado para o aeroporto
de Congonhas, às 4h50. Ela
estava no aeroporto desde
3h30 e não tinha conseguido
embarcar no horário do voo.
Por conta disso, Maíra perdeu uma audiência em São
Paulo e relatou os problemas que terá com isso. “Vou
ter que pedir uma nova audiência para manter este
processo aberto. Ou seja, algo que poderia resolver hoje
ainda vai desenrolar por

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
CNPJ N: 13.797.188/0001-92

PREGÃO PRESENCIAL 041/2019-SRP REPUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO 004/2019

A CPL torna público que será realizado Pregões Presenciais, do tipo “menor preço” Lei Federal nº.
10.520/02 e Tomada de Preço, tipo “Menor preço Global” Lei Federal nº. 8.666/93 Abertura: 14/05/2019
PP 041/2019-SRP às 09:00 Obj: Fornecimento de material Penso, permanentes, instrumentais e
consumo, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde deste município, CAPS, SAMU
e Complexo Municipal de Saúde Luiz Eduardo Magalhães, de acordo com o que determina a legislação
vigente. Abertura: 16/05/2019 Republicação TP 004/2019 às 09:00 Obj: Prestação de serviços de
engenharia com fornecimento total de mão de obra para pavimentação em paralelepípedos das ruas,
avenidas de acesso Urbano deste Município. Os Editais completos poderão ser obtidos no diário oficial
do município desta Prefeitura www.nazare.ba.io.org.br Informação (75) 3636-2711. licitanazareba@
gmail.com - Nazaré - Ba, 25/04/2019. Maiane A. Caldas Barreto - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGEDO DO TABOCAL
CNPJ N: 16.434.441/0001-31

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019

Aviso. Tipo PP nº. 014/2019. Abertura: dia 14/05/2019, às 09h00min, Objeto: Contratação de empresa
para serviços de distribuição e manutenção de fornecimento de link de internet banda larga com link
dedicado IP fixo/publicado/real na sede da prefeitura e link compartilhado para os demais órgãos
indicados pela administração e nos distritos (PSFs e escolas especificadas no termo de referência)
atendendo as necessidades do Município de Lagedo do Tabocal, do tipo menor PREÇO POR LOTE. As
demais fases serão publicadas no Diário Oficial www.lagedodotabocal.ba.io.org.br. Lagedo do Tabocal
- BA, 29/04/2019. Jeane Moreno Santos Moraes - Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 SRP

Aviso. Tipo PP nº. 015/2019SRP. Abertura: dia 14/05/2019, às 11h00min, Objeto: Registro de
Preços para futura e eventual Contratação de empresa PRESTADORA DE SERVIÇOS DE EXAMES
LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE
SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE LAGEDO DO TABOCAL-BA, do tipo menor PREÇO POR LOTE. As
demais fases serão publicadas no Diário Oficial www.lagedodotabocal.ba.io.org.br. Lagedo do Tabocal
- BA, 29/04/2019. Jeane Moreno Santos Moraes - Pregoeira

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB
COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO – CCL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2019 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO /
COORDENACAO CENTRAL DE LICITACAO.

muito mais tempo por causa
de um voo”.
Ainda segundo Maíra, a
única coisa que a Avianca
ofereceu foi um voucher de
R$ 25 para café da manhã e
R$ 35 para almoço, apenas na
lanchonete da rede Bob’s.
A belga Florenca Weyten,
22, que atualmente mora em
São Paulo, estava no aeroporto de Salvador desde as
8h e até o início da tarde
ainda não havia conseguido
embarcar. A amiga que a
acompanhava tem um voo

Procurada ontem pela reportagem do Portal A TARDE, a Avianca se pronunciou
por meio da assessoria: informou que está atuando
com o objetivo de reduzir o
impacto em relação ao cancelamento dos voos e buscar
um melhor atendimento
aos passageiros. A empresa
aérea também informou
que “manterá o atendimento nas bases que não possuem mais voos para acomodação dos passageiros”.
Segundo a companhia, os
status dos voos podem ser
visualizados online e devem
consultados com até 72h de
antecedência. Caso o voo esteja na lista de cancelamento e o passageiro tenha comprado na via Canais Diretos
da Avianca Brasil, a empresa
irá entrar em contato para
oferecer reembolso ou opções de acomodação. E caso
a compra seja em sites de
viagem ou agências, o passageiro deve entrar em contato com as empresas, informou a companhia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA
TOMADA DE PREÇOS 02/19. Dia 17/05/19 às 9h. Objeto: construção de melhorias sanitárias domiciliares. Edital:
www.americadourada.ba.gov.br/licitacao. Informações: tel. 7436922023 e e-mail licitaçao@americadourada.
ba.gov.br. América Dourada/Ba, 29/04/19. Cristiano de Oliveira Dourado. Pres. CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019PP

A CPL torna público que será realizado Pregão Presencial, do tipo “menor preço por Lote” Lei Federal
nº. 10.520/02 e subsidiada a Lei nº. 8.666/93. Abertura: 14/05/2019 às 14h00min Objeto: Aquisição
de paralelepípedos, medindo aproximadamente 20 cm de comprimento, 15 cm de altura e 15 cm de
largura, conforme especificados no Anexo I do edital, e mediante condições estabelecidas na Lei Federal
nº. 10.520/02 e subsidiariamente Lei Federal nº. 8.666/93. O Edital completo poderá ser obtido www.
diariooficialba.com.br ou na Prefeitura, sito à Praça Virgílio Damásio, nº.66 - Centro, CEP: 44.460-000
Itaparica/BA. Informação licitaitaparica@gmail.com, Itaparica-BA, 29 de Abril de 2019. MARILEIDE SILVA
DA CONCEIÇÃO, Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2019

A CPL torna público que será realizado Pregão Presencial, do tipo “menor preço por Lote” Lei
Federal nº. 10.520/02 e subsidiada a Lei nº. 8.666/93. Abertura: 14/05/2019 às 09h00min Objeto:
Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender
as demandas deste município, mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 10.520/02 e
subsidiariamente Lei Federal nº. 8.666/93. O Edital completo poderá ser obtido www.diariooficialba.
com.br ou na Prefeitura, sito à Praça Virgílio Damásio, nº.66 - Centro, CEP: 44.460-000 Itaparica/
BA. Informação licitaitaparica@gmail.com ,Itaparica-BA, 2 9de Abril de 2019. Marileide Silva da
Conceição, Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2019

A CPL torna público que será realizado Pregão Presencial, do tipo “menor preço por Lote” Lei Federal nº.
10.520/02 e subsidiada a Lei nº. 8.666/93. Abertura: 15/05/2019 às 09h00min Objeto Contratação de
empresa para prestação de serviço de locação de ônibus com motorista, para transporte de servidores
municipais, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração, e mediante condições
estabelecidas na Lei Federal nº. 10.520/02 e subsidiariamente Lei Federal nº. 8.666/93. O Edital completo
poderá ser obtido www.diariooficialba.com.br ou na Prefeitura, sito à Praça Virgílio Damásio, nº 66 Centro, Itaparica/Ba – CEP: 44.460-000. Informação licitaitaparica@gmail.com, Itaparica-BA, 29 de Abril
de 2019. MARILEIDE SILVA DA CONCEIÇÃO, Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
CNPJ N: 13.798.152/0001-23
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019-PMI/BA.

SAEB

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Ibotirama comunica aos interessados que se encontra aberta a
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019-PMI/BA, do tipo menor preço por
lote, tendo como objeto contratação de empresa especializada para o fornecimento de pneus,
câmaras de ar e protetores, de origem e fabricação nacional e que atendam as normas da ABNT
NBR5531, 6087 e 6088, e que detenham Certificado de Qualidade do INMETRO, para manutenção
dos veículos da frota oficial do Fundo Mun. de Saúde, Fundo Mun. de Assistência Social,
Secretaria Municipal de Educação e Prefeitura, deste Município, que será realizada no dia 13 de
maio de 2019, às 08h30min, na sala de Licitações desta Prefeitura. O edital e as informações
poderão ser adquiridos na sede da Prefeitura das 8:00 às 12:00 h pelo telefone 77 3698-1512.
Vitor Gabriel Oliveira Perez - Pregoeiro.

3º REGISTRO DE IMÓVEIS DE SALVADOR

3º REGISTRO DE IMÓVEIS DE SALVADOR

Abertura: 14/05/2019 às 14h00min (horário de Brasília) - Objeto: Registro de Preços de Material de Uso
Doméstico para Salvador e Região Metropolitana - BB 763205 - Família(s):72-10, 73-50- sites: www.
licitacoes-e.com.br.
Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos no endereço acima mencionado,
de segunda a sexta-feira, das 08h30min às 18h00min, ou pelo endereço eletrônico: www.comprasnet.
ba.gov.br e/ou www.licitacoes-e.com.br. Maiores esclarecimentos através do telefone: (71) 31153130 e/ou
Telefax: (71) 31153128. Salvador-Bahia, 29/04/2019. RÚBIA MOTA FREITAS - Pregoeiro(a) Oficial.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Marivanda Conceição de Souza, Oficiala do Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição da Comarca de Salvador, Estado da Bahia, na forma da lei, etc. em cumprimento ao disposto no
artigo 26, §4° da Lei nº 9.514/97, vem intimar a Sra. THAIS LEAL PEIXOTO DE JESUS – CPF Nº
941.493.725-00, por não ser sido encontrada nos endereços fornecidos, para fins de cumprimento das obrigações contratuais, relativas ao contrato de financiamento imobiliário,
garantido por alienação fiduciária, firmado com o BANCO BRADESCO S/A, CNPJ SOB O Nº
60.746.948/0001-12, referente ao APARTAMENTO designado pelos números 1704 da porta
e 746.333-2 da Inscrição no Censo Imobiliário Municipal, TIPO 4, localizado na “TORRE 03
– JEQUITIBÁ”, integrante do Condomínio Pátio Arvoredo, situado à Rua Teixeira de Barros,
nº 505, no subdistrito de Brotas, zona urbana desta Capital, Matrícula, 108.834. Assim,
procedo a intimação de Vossa Senhoria, para que se dirija ao BANCO BRADESCO S/A, no prazo
improrrogável de 15 dias, contados a partir desta data, ficando Vossa Senhoria cientificada
que o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito da CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE do imóvel em favor do Credor Fiduciário. Dado e passado nesta
cidade e comarca de Salvador, Estado da Bahia, aos 16 de abril de 2019. A Oficiala, Marivanda
Conceição de Souza.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Marivanda Conceição de Souza, Oficiala do Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição da Comarca
de Salvador, Estado da Bahia, na forma da lei, etc. em cumprimento ao disposto no artigo
26, §4° da Lei nº 9.514/97, vem intimar o Sr. CARMILTON MAMEDE DE JESUS FILHO – CPF
Nº 940.708.905-30, por não ser sido encontrado nos endereços fornecidos, para fins de
cumprimento das obrigações contratuais, relativas ao contrato de financiamento imobiliário,
garantido por alienação fiduciária, firmado com o BANCO BRADESCO S/A, CNPJ SOB O Nº
60.746.948/0001-12, referente ao APARTAMENTO designado pelos números 1704 da porta
e 746.333-2 da Inscrição no Censo Imobiliário Municipal, TIPO 4, localizado na “TORRE 03
– JEQUITIBÁ”, integrante do Condomínio Pátio Arvoredo, situado à Rua Teixeira de Barros,
nº 505, no subdistrito de Brotas, zona urbana desta Capital, Matrícula, 108.834. Assim,
procedo a intimação de Vossa Senhoria, para que se dirija ao BANCO BRADESCO S/A, no prazo
improrrogável de 15 dias, contados a partir desta data, ficando Vossa Senhoria cientificado
que o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito da
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE do imóvel em favor do Credor Fiduciário. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Salvador, Estado da Bahia, aos 16 de abril de 2019. A Oficiala,
Marivanda Conceição de Souza.

