
SICREDI CREDUNI - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DAS 
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O Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores das 
Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado da Paraíba e das demais Instituições e Órgãos Públicos no Estado da Paraíba 
LTDA, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser rea-
lizada no dia 14 de dezembro de 2021. Os delegados eleitos terão mandato de quatro anos, com início em 01/01/2022 e término 
em 31/12/2025, para representarem os associados nas Assembleias Gerais. A Cooperativa foi dividida em 24 (vinte e quatro) grupos 
seccionais, de acordo com o Art. 21 do Estatuto Social, para eleger, em cada grupo, um delegado efetivo e outro suplente. Os inte-
ressados em representar o grupo devem se inscrever diretamente na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua Antenor 
Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata ,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 882), 
Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitário, 
Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jaguaribe 
e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, no período de 08 de novembro a 08 de dezembro de 2021. Poderão se candida-
tar todos os associados maiores de 18 anos que estejam com suas obrigações em dia com a Cooperativa, que não tenham restrição 
em qualquer sistema público ou privado de cadastro e informações, autorizem a consulta da Cooperativa a esses sistemas, faça uso 
de, pelo menos, 2 (duas) soluções �nanceiras da Cooperativa, não exerça cargo ou função político-partidária quando de sua elei-
ção, ou durante o exercício do mandato que atenda as demais condições que elencadas no artigo 50 do Estatuto Social. A composi-
ção de cada grupo será apresentada em mural nos locais de trabalho e em todas as unidades da Sicredi Creduni. Encerrado o perío-
do de inscrição de candidaturas, os nomes dos candidatos inscritos por grupo seccional serão divulgados para todo o corpo social, 
após a divulgação, qualquer candidato no prazo de 48 horas, desde de que fundamentado em prova documental, pode requerer 
impugnação de candidatura(s). O pedido de impugnação será decidido pela Comissão Eleitoral no prazo máximo de 48 horas. Se 
houver empate será declarado eleito o cooperado com mais tempo de �liação na Cooperativa, persistindo o empate será declarado 
eleito o mais idoso. A eleição em cada grupo será realizada na data acima indicada, ou seja, no dia 14 de dezembro de 2021. As 
urnas de votação �carão à disposição do corpo social das 9:00h às 17:00h na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua 
Antenor Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 
882), Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitá-
rio, Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jagua-
ribe e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, bem como em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Montei-
ro, Cajazeiras e Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos.

Tendo em vista a convocação de todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser realizada no dia 14 de 
dezembro de 2021, o Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI no uso de suas atribuições estatutárias comu-
nica a rerrati�cação do edital de convocação publicado no dia 06 de novembro de 2021, para incluir o horário de votação das 9:00h 
às 17:00h do dia 14 de dezembro de 2021 e a votação em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Monteiro, Cajazeiras e 
Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos. Por clareza, republicamos o  edital corrigido na íntegra,

Campina Grande, 10 dezembro de 2021.

sicredi.com.br/creduni

Paulo Ortiz Rocha de Aragão
Presidente do Conselho de Administração

inalterados os demais itens. 

 ELEIÇÃO DE DELEGADOS PARA REPRESENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL

CANDIDATOS GRUPO 1
MANDATO: 01/01/2022 -  31/12/2025

FRANCISCO ALVES BATISTA   MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMENTO  PABLO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA



SICREDI CREDUNI - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DAS 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 06/11/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ERRATA PUBLICADA NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 27/11/2021

O Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores das 
Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado da Paraíba e das demais Instituições e Órgãos Públicos no Estado da Paraíba 
LTDA, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser rea-
lizada no dia 14 de dezembro de 2021. Os delegados eleitos terão mandato de quatro anos, com início em 01/01/2022 e término 
em 31/12/2025, para representarem os associados nas Assembleias Gerais. A Cooperativa foi dividida em 24 (vinte e quatro) grupos 
seccionais, de acordo com o Art. 21 do Estatuto Social, para eleger, em cada grupo, um delegado efetivo e outro suplente. Os inte-
ressados em representar o grupo devem se inscrever diretamente na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua Antenor 
Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata ,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 882), 
Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitário, 
Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jaguaribe 
e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, no período de 08 de novembro a 08 de dezembro de 2021. Poderão se candida-
tar todos os associados maiores de 18 anos que estejam com suas obrigações em dia com a Cooperativa, que não tenham restrição 
em qualquer sistema público ou privado de cadastro e informações, autorizem a consulta da Cooperativa a esses sistemas, faça uso 
de, pelo menos, 2 (duas) soluções �nanceiras da Cooperativa, não exerça cargo ou função político-partidária quando de sua elei-
ção, ou durante o exercício do mandato que atenda as demais condições que elencadas no artigo 50 do Estatuto Social. A composi-
ção de cada grupo será apresentada em mural nos locais de trabalho e em todas as unidades da Sicredi Creduni. Encerrado o perío-
do de inscrição de candidaturas, os nomes dos candidatos inscritos por grupo seccional serão divulgados para todo o corpo social, 
após a divulgação, qualquer candidato no prazo de 48 horas, desde de que fundamentado em prova documental, pode requerer 
impugnação de candidatura(s). O pedido de impugnação será decidido pela Comissão Eleitoral no prazo máximo de 48 horas. Se 
houver empate será declarado eleito o cooperado com mais tempo de �liação na Cooperativa, persistindo o empate será declarado 
eleito o mais idoso. A eleição em cada grupo será realizada na data acima indicada, ou seja, no dia 14 de dezembro de 2021. As 
urnas de votação �carão à disposição do corpo social das 9:00h às 17:00h na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua 
Antenor Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 
882), Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitá-
rio, Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jagua-
ribe e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, bem como em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Montei-
ro, Cajazeiras e Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos.

Tendo em vista a convocação de todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser realizada no dia 14 de 
dezembro de 2021, o Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI no uso de suas atribuições estatutárias comu-
nica a rerrati�cação do edital de convocação publicado no dia 06 de novembro de 2021, para incluir o horário de votação das 9:00h 
às 17:00h do dia 14 de dezembro de 2021 e a votação em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Monteiro, Cajazeiras e 
Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos. Por clareza, republicamos o  edital corrigido na íntegra,

Campina Grande, 10 de dezembro de 2021.

sicredi.com.br/creduni

Paulo Ortiz Rocha de Aragão
Presidente do Conselho de Administração

inalterados os demais itens. 

 ELEIÇÃO DE DELEGADOS PARA REPRESENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL

CANDIDATOS GRUPO 2
MANDATO: 01/01/2022 -  31/12/2025

MANOEL FREIRE DE OLIVEIRA NETO  ROCHANE VILLARIM DE ALMEIDA
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ERRATA PUBLICADA NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 27/11/2021

O Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores das 
Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado da Paraíba e das demais Instituições e Órgãos Públicos no Estado da Paraíba 
LTDA, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser rea-
lizada no dia 14 de dezembro de 2021. Os delegados eleitos terão mandato de quatro anos, com início em 01/01/2022 e término 
em 31/12/2025, para representarem os associados nas Assembleias Gerais. A Cooperativa foi dividida em 24 (vinte e quatro) grupos 
seccionais, de acordo com o Art. 21 do Estatuto Social, para eleger, em cada grupo, um delegado efetivo e outro suplente. Os inte-
ressados em representar o grupo devem se inscrever diretamente na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua Antenor 
Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata ,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 882), 
Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitário, 
Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jaguaribe 
e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, no período de 08 de novembro a 08 de dezembro de 2021. Poderão se candida-
tar todos os associados maiores de 18 anos que estejam com suas obrigações em dia com a Cooperativa, que não tenham restrição 
em qualquer sistema público ou privado de cadastro e informações, autorizem a consulta da Cooperativa a esses sistemas, faça uso 
de, pelo menos, 2 (duas) soluções �nanceiras da Cooperativa, não exerça cargo ou função político-partidária quando de sua elei-
ção, ou durante o exercício do mandato que atenda as demais condições que elencadas no artigo 50 do Estatuto Social. A composi-
ção de cada grupo será apresentada em mural nos locais de trabalho e em todas as unidades da Sicredi Creduni. Encerrado o perío-
do de inscrição de candidaturas, os nomes dos candidatos inscritos por grupo seccional serão divulgados para todo o corpo social, 
após a divulgação, qualquer candidato no prazo de 48 horas, desde de que fundamentado em prova documental, pode requerer 
impugnação de candidatura(s). O pedido de impugnação será decidido pela Comissão Eleitoral no prazo máximo de 48 horas. Se 
houver empate será declarado eleito o cooperado com mais tempo de �liação na Cooperativa, persistindo o empate será declarado 
eleito o mais idoso. A eleição em cada grupo será realizada na data acima indicada, ou seja, no dia 14 de dezembro de 2021. As 
urnas de votação �carão à disposição do corpo social das 9:00h às 17:00h na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua 
Antenor Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 
882), Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitá-
rio, Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jagua-
ribe e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, bem como em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Montei-
ro, Cajazeiras e Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos.

Tendo em vista a convocação de todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser realizada no dia 14 de 
dezembro de 2021, o Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI no uso de suas atribuições estatutárias comu-
nica a rerrati�cação do edital de convocação publicado no dia 06 de novembro de 2021, para incluir o horário de votação das 9:00h 
às 17:00h do dia 14 de dezembro de 2021 e a votação em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Monteiro, Cajazeiras e 
Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos. Por clareza, republicamos o  edital corrigido na íntegra,

Campina Grande, 10 de dezembro de 2021.

sicredi.com.br/creduni

Paulo Ortiz Rocha de Aragão
Presidente do Conselho de Administração

inalterados os demais itens. 

 ELEIÇÃO DE DELEGADOS PARA REPRESENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL

CANDIDATOS GRUPO 3
MANDATO: 01/01/2022 -  31/12/2025

DANIEL MENDES CAVALCANTE   DJACI ALMEIDA DE QUEIROZ  
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O Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores das 
Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado da Paraíba e das demais Instituições e Órgãos Públicos no Estado da Paraíba 
LTDA, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser rea-
lizada no dia 14 de dezembro de 2021. Os delegados eleitos terão mandato de quatro anos, com início em 01/01/2022 e término 
em 31/12/2025, para representarem os associados nas Assembleias Gerais. A Cooperativa foi dividida em 24 (vinte e quatro) grupos 
seccionais, de acordo com o Art. 21 do Estatuto Social, para eleger, em cada grupo, um delegado efetivo e outro suplente. Os inte-
ressados em representar o grupo devem se inscrever diretamente na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua Antenor 
Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata ,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 882), 
Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitário, 
Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jaguaribe 
e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, no período de 08 de novembro a 08 de dezembro de 2021. Poderão se candida-
tar todos os associados maiores de 18 anos que estejam com suas obrigações em dia com a Cooperativa, que não tenham restrição 
em qualquer sistema público ou privado de cadastro e informações, autorizem a consulta da Cooperativa a esses sistemas, faça uso 
de, pelo menos, 2 (duas) soluções �nanceiras da Cooperativa, não exerça cargo ou função político-partidária quando de sua elei-
ção, ou durante o exercício do mandato que atenda as demais condições que elencadas no artigo 50 do Estatuto Social. A composi-
ção de cada grupo será apresentada em mural nos locais de trabalho e em todas as unidades da Sicredi Creduni. Encerrado o perío-
do de inscrição de candidaturas, os nomes dos candidatos inscritos por grupo seccional serão divulgados para todo o corpo social, 
após a divulgação, qualquer candidato no prazo de 48 horas, desde de que fundamentado em prova documental, pode requerer 
impugnação de candidatura(s). O pedido de impugnação será decidido pela Comissão Eleitoral no prazo máximo de 48 horas. Se 
houver empate será declarado eleito o cooperado com mais tempo de �liação na Cooperativa, persistindo o empate será declarado 
eleito o mais idoso. A eleição em cada grupo será realizada na data acima indicada, ou seja, no dia 14 de dezembro de 2021. As 
urnas de votação �carão à disposição do corpo social das 9:00h às 17:00h na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua 
Antenor Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 
882), Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitá-
rio, Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jagua-
ribe e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, bem como em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Montei-
ro, Cajazeiras e Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos.

Tendo em vista a convocação de todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser realizada no dia 14 de 
dezembro de 2021, o Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI no uso de suas atribuições estatutárias comu-
nica a rerrati�cação do edital de convocação publicado no dia 06 de novembro de 2021, para incluir o horário de votação das 9:00h 
às 17:00h do dia 14 de dezembro de 2021 e a votação em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Monteiro, Cajazeiras e 
Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos. Por clareza, republicamos o  edital corrigido na íntegra,

Campina Grande, 10 de dezembro de 2021.

sicredi.com.br/creduni

Paulo Ortiz Rocha de Aragão
Presidente do Conselho de Administração

inalterados os demais itens. 

 ELEIÇÃO DE DELEGADOS PARA REPRESENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL

CANDIDATOS GRUPO 4
MANDATO: 01/01/2022 -  31/12/2025

CARLOS ALBERTO DE MEDEIROS  CASSIO ANDRE MIRANDA  JOSE ALBERTO DA NOBREGA SIMPLICIO  
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O Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores das 
Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado da Paraíba e das demais Instituições e Órgãos Públicos no Estado da Paraíba 
LTDA, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser rea-
lizada no dia 14 de dezembro de 2021. Os delegados eleitos terão mandato de quatro anos, com início em 01/01/2022 e término 
em 31/12/2025, para representarem os associados nas Assembleias Gerais. A Cooperativa foi dividida em 24 (vinte e quatro) grupos 
seccionais, de acordo com o Art. 21 do Estatuto Social, para eleger, em cada grupo, um delegado efetivo e outro suplente. Os inte-
ressados em representar o grupo devem se inscrever diretamente na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua Antenor 
Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata ,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 882), 
Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitário, 
Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jaguaribe 
e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, no período de 08 de novembro a 08 de dezembro de 2021. Poderão se candida-
tar todos os associados maiores de 18 anos que estejam com suas obrigações em dia com a Cooperativa, que não tenham restrição 
em qualquer sistema público ou privado de cadastro e informações, autorizem a consulta da Cooperativa a esses sistemas, faça uso 
de, pelo menos, 2 (duas) soluções �nanceiras da Cooperativa, não exerça cargo ou função político-partidária quando de sua elei-
ção, ou durante o exercício do mandato que atenda as demais condições que elencadas no artigo 50 do Estatuto Social. A composi-
ção de cada grupo será apresentada em mural nos locais de trabalho e em todas as unidades da Sicredi Creduni. Encerrado o perío-
do de inscrição de candidaturas, os nomes dos candidatos inscritos por grupo seccional serão divulgados para todo o corpo social, 
após a divulgação, qualquer candidato no prazo de 48 horas, desde de que fundamentado em prova documental, pode requerer 
impugnação de candidatura(s). O pedido de impugnação será decidido pela Comissão Eleitoral no prazo máximo de 48 horas. Se 
houver empate será declarado eleito o cooperado com mais tempo de �liação na Cooperativa, persistindo o empate será declarado 
eleito o mais idoso. A eleição em cada grupo será realizada na data acima indicada, ou seja, no dia 14 de dezembro de 2021. As 
urnas de votação �carão à disposição do corpo social das 9:00h às 17:00h na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua 
Antenor Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 
882), Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitá-
rio, Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jagua-
ribe e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, bem como em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Montei-
ro, Cajazeiras e Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos.

Tendo em vista a convocação de todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser realizada no dia 14 de 
dezembro de 2021, o Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI no uso de suas atribuições estatutárias comu-
nica a rerrati�cação do edital de convocação publicado no dia 06 de novembro de 2021, para incluir o horário de votação das 9:00h 
às 17:00h do dia 14 de dezembro de 2021 e a votação em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Monteiro, Cajazeiras e 
Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos. Por clareza, republicamos o  edital corrigido na íntegra,

Campina Grande, 10 de dezembro de 2021.

sicredi.com.br/creduni

Paulo Ortiz Rocha de Aragão
Presidente do Conselho de Administração

inalterados os demais itens. 

 ELEIÇÃO DE DELEGADOS PARA REPRESENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL

CANDIDATOS GRUPO 5
MANDATO: 01/01/2022 -  31/12/2025

MANOEL MESSIAS LUCENA DE ALMEIDA  ROSIVALDO DANTAS DE ARAUJO   WILSON WOUFLAN SILVA  
YAMMA GILLIAN FERNANDES CANUTO



SICREDI CREDUNI - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DAS 
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA E DAS DEMAIS 

INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO ESTADO DA PARAÍBA LTDA.
CNPJ: 03.428.338/0001-37 | NIRE – 25400005779

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 06/11/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ERRATA PUBLICADA NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 27/11/2021

O Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores das 
Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado da Paraíba e das demais Instituições e Órgãos Públicos no Estado da Paraíba 
LTDA, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser rea-
lizada no dia 14 de dezembro de 2021. Os delegados eleitos terão mandato de quatro anos, com início em 01/01/2022 e término 
em 31/12/2025, para representarem os associados nas Assembleias Gerais. A Cooperativa foi dividida em 24 (vinte e quatro) grupos 
seccionais, de acordo com o Art. 21 do Estatuto Social, para eleger, em cada grupo, um delegado efetivo e outro suplente. Os inte-
ressados em representar o grupo devem se inscrever diretamente na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua Antenor 
Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata ,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 882), 
Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitário, 
Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jaguaribe 
e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, no período de 08 de novembro a 08 de dezembro de 2021. Poderão se candida-
tar todos os associados maiores de 18 anos que estejam com suas obrigações em dia com a Cooperativa, que não tenham restrição 
em qualquer sistema público ou privado de cadastro e informações, autorizem a consulta da Cooperativa a esses sistemas, faça uso 
de, pelo menos, 2 (duas) soluções �nanceiras da Cooperativa, não exerça cargo ou função político-partidária quando de sua elei-
ção, ou durante o exercício do mandato que atenda as demais condições que elencadas no artigo 50 do Estatuto Social. A composi-
ção de cada grupo será apresentada em mural nos locais de trabalho e em todas as unidades da Sicredi Creduni. Encerrado o perío-
do de inscrição de candidaturas, os nomes dos candidatos inscritos por grupo seccional serão divulgados para todo o corpo social, 
após a divulgação, qualquer candidato no prazo de 48 horas, desde de que fundamentado em prova documental, pode requerer 
impugnação de candidatura(s). O pedido de impugnação será decidido pela Comissão Eleitoral no prazo máximo de 48 horas. Se 
houver empate será declarado eleito o cooperado com mais tempo de �liação na Cooperativa, persistindo o empate será declarado 
eleito o mais idoso. A eleição em cada grupo será realizada na data acima indicada, ou seja, no dia 14 de dezembro de 2021. As 
urnas de votação �carão à disposição do corpo social das 9:00h às 17:00h na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua 
Antenor Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 
882), Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitá-
rio, Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jagua-
ribe e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, bem como em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Montei-
ro, Cajazeiras e Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos.

Tendo em vista a convocação de todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser realizada no dia 14 de 
dezembro de 2021, o Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI no uso de suas atribuições estatutárias comu-
nica a rerrati�cação do edital de convocação publicado no dia 06 de novembro de 2021, para incluir o horário de votação das 9:00h 
às 17:00h do dia 14 de dezembro de 2021 e a votação em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Monteiro, Cajazeiras e 
Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos. Por clareza, republicamos o  edital corrigido na íntegra,

Campina Grande, 10 de dezembro de 2021.

sicredi.com.br/creduni

Paulo Ortiz Rocha de Aragão
Presidente do Conselho de Administração

inalterados os demais itens. 

 ELEIÇÃO DE DELEGADOS PARA REPRESENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL

CANDIDATOS GRUPO 6
MANDATO: 01/01/2022 -  31/12/2025

ADAIL FERREIRA DA SILVA PAZ   ALESSANDRO FRANCISCO DOS SANTOS   ROBERT RICE BRANDT   
   



SICREDI CREDUNI - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DAS 
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA E DAS DEMAIS 

INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO ESTADO DA PARAÍBA LTDA.
CNPJ: 03.428.338/0001-37 | NIRE – 25400005779

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 06/11/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ERRATA PUBLICADA NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 27/11/2021

O Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores das 
Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado da Paraíba e das demais Instituições e Órgãos Públicos no Estado da Paraíba 
LTDA, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser rea-
lizada no dia 14 de dezembro de 2021. Os delegados eleitos terão mandato de quatro anos, com início em 01/01/2022 e término 
em 31/12/2025, para representarem os associados nas Assembleias Gerais. A Cooperativa foi dividida em 24 (vinte e quatro) grupos 
seccionais, de acordo com o Art. 21 do Estatuto Social, para eleger, em cada grupo, um delegado efetivo e outro suplente. Os inte-
ressados em representar o grupo devem se inscrever diretamente na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua Antenor 
Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata ,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 882), 
Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitário, 
Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jaguaribe 
e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, no período de 08 de novembro a 08 de dezembro de 2021. Poderão se candida-
tar todos os associados maiores de 18 anos que estejam com suas obrigações em dia com a Cooperativa, que não tenham restrição 
em qualquer sistema público ou privado de cadastro e informações, autorizem a consulta da Cooperativa a esses sistemas, faça uso 
de, pelo menos, 2 (duas) soluções �nanceiras da Cooperativa, não exerça cargo ou função político-partidária quando de sua elei-
ção, ou durante o exercício do mandato que atenda as demais condições que elencadas no artigo 50 do Estatuto Social. A composi-
ção de cada grupo será apresentada em mural nos locais de trabalho e em todas as unidades da Sicredi Creduni. Encerrado o perío-
do de inscrição de candidaturas, os nomes dos candidatos inscritos por grupo seccional serão divulgados para todo o corpo social, 
após a divulgação, qualquer candidato no prazo de 48 horas, desde de que fundamentado em prova documental, pode requerer 
impugnação de candidatura(s). O pedido de impugnação será decidido pela Comissão Eleitoral no prazo máximo de 48 horas. Se 
houver empate será declarado eleito o cooperado com mais tempo de �liação na Cooperativa, persistindo o empate será declarado 
eleito o mais idoso. A eleição em cada grupo será realizada na data acima indicada, ou seja, no dia 14 de dezembro de 2021. As 
urnas de votação �carão à disposição do corpo social das 9:00h às 17:00h na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua 
Antenor Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 
882), Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitá-
rio, Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jagua-
ribe e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, bem como em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Montei-
ro, Cajazeiras e Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos.

Tendo em vista a convocação de todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser realizada no dia 14 de 
dezembro de 2021, o Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI no uso de suas atribuições estatutárias comu-
nica a rerrati�cação do edital de convocação publicado no dia 06 de novembro de 2021, para incluir o horário de votação das 9:00h 
às 17:00h do dia 14 de dezembro de 2021 e a votação em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Monteiro, Cajazeiras e 
Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos. Por clareza, republicamos o  edital corrigido na íntegra,

Campina Grande, 10 de dezembro de 2021.

sicredi.com.br/creduni

Paulo Ortiz Rocha de Aragão
Presidente do Conselho de Administração

inalterados os demais itens. 

 ELEIÇÃO DE DELEGADOS PARA REPRESENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL

CANDIDATOS GRUPO 7
MANDATO: 01/01/2022 -  31/12/2025

FLÁVIO GALDENCIO DE QUEIROZ   JOÃO ARTHUR BRUNET MONTEIRO 



SICREDI CREDUNI - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DAS 
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA E DAS DEMAIS 

INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO ESTADO DA PARAÍBA LTDA.
CNPJ: 03.428.338/0001-37 | NIRE – 25400005779

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 06/11/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ERRATA PUBLICADA NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 27/11/2021

O Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores das 
Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado da Paraíba e das demais Instituições e Órgãos Públicos no Estado da Paraíba 
LTDA, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser rea-
lizada no dia 14 de dezembro de 2021. Os delegados eleitos terão mandato de quatro anos, com início em 01/01/2022 e término 
em 31/12/2025, para representarem os associados nas Assembleias Gerais. A Cooperativa foi dividida em 24 (vinte e quatro) grupos 
seccionais, de acordo com o Art. 21 do Estatuto Social, para eleger, em cada grupo, um delegado efetivo e outro suplente. Os inte-
ressados em representar o grupo devem se inscrever diretamente na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua Antenor 
Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata ,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 882), 
Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitário, 
Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jaguaribe 
e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, no período de 08 de novembro a 08 de dezembro de 2021. Poderão se candida-
tar todos os associados maiores de 18 anos que estejam com suas obrigações em dia com a Cooperativa, que não tenham restrição 
em qualquer sistema público ou privado de cadastro e informações, autorizem a consulta da Cooperativa a esses sistemas, faça uso 
de, pelo menos, 2 (duas) soluções �nanceiras da Cooperativa, não exerça cargo ou função político-partidária quando de sua elei-
ção, ou durante o exercício do mandato que atenda as demais condições que elencadas no artigo 50 do Estatuto Social. A composi-
ção de cada grupo será apresentada em mural nos locais de trabalho e em todas as unidades da Sicredi Creduni. Encerrado o perío-
do de inscrição de candidaturas, os nomes dos candidatos inscritos por grupo seccional serão divulgados para todo o corpo social, 
após a divulgação, qualquer candidato no prazo de 48 horas, desde de que fundamentado em prova documental, pode requerer 
impugnação de candidatura(s). O pedido de impugnação será decidido pela Comissão Eleitoral no prazo máximo de 48 horas. Se 
houver empate será declarado eleito o cooperado com mais tempo de �liação na Cooperativa, persistindo o empate será declarado 
eleito o mais idoso. A eleição em cada grupo será realizada na data acima indicada, ou seja, no dia 14 de dezembro de 2021. As 
urnas de votação �carão à disposição do corpo social das 9:00h às 17:00h na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua 
Antenor Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 
882), Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitá-
rio, Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jagua-
ribe e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, bem como em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Montei-
ro, Cajazeiras e Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos.

Tendo em vista a convocação de todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser realizada no dia 14 de 
dezembro de 2021, o Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI no uso de suas atribuições estatutárias comu-
nica a rerrati�cação do edital de convocação publicado no dia 06 de novembro de 2021, para incluir o horário de votação das 9:00h 
às 17:00h do dia 14 de dezembro de 2021 e a votação em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Monteiro, Cajazeiras e 
Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos. Por clareza, republicamos o  edital corrigido na íntegra,

Campina Grande, 10 de dezembro de 2021.

sicredi.com.br/creduni

Paulo Ortiz Rocha de Aragão
Presidente do Conselho de Administração

inalterados os demais itens. 

 ELEIÇÃO DE DELEGADOS PARA REPRESENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL

CANDIDATOS GRUPO 8
MANDATO: 01/01/2022 -  31/12/2025

ISRAEL LOURENÇO DA SILVA  



SICREDI CREDUNI - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DAS 
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA E DAS DEMAIS 

INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO ESTADO DA PARAÍBA LTDA.
CNPJ: 03.428.338/0001-37 | NIRE – 25400005779

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 06/11/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ERRATA PUBLICADA NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 27/11/2021

O Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores das 
Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado da Paraíba e das demais Instituições e Órgãos Públicos no Estado da Paraíba 
LTDA, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser rea-
lizada no dia 14 de dezembro de 2021. Os delegados eleitos terão mandato de quatro anos, com início em 01/01/2022 e término 
em 31/12/2025, para representarem os associados nas Assembleias Gerais. A Cooperativa foi dividida em 24 (vinte e quatro) grupos 
seccionais, de acordo com o Art. 21 do Estatuto Social, para eleger, em cada grupo, um delegado efetivo e outro suplente. Os inte-
ressados em representar o grupo devem se inscrever diretamente na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua Antenor 
Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata ,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 882), 
Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitário, 
Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jaguaribe 
e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, no período de 08 de novembro a 08 de dezembro de 2021. Poderão se candida-
tar todos os associados maiores de 18 anos que estejam com suas obrigações em dia com a Cooperativa, que não tenham restrição 
em qualquer sistema público ou privado de cadastro e informações, autorizem a consulta da Cooperativa a esses sistemas, faça uso 
de, pelo menos, 2 (duas) soluções �nanceiras da Cooperativa, não exerça cargo ou função político-partidária quando de sua elei-
ção, ou durante o exercício do mandato que atenda as demais condições que elencadas no artigo 50 do Estatuto Social. A composi-
ção de cada grupo será apresentada em mural nos locais de trabalho e em todas as unidades da Sicredi Creduni. Encerrado o perío-
do de inscrição de candidaturas, os nomes dos candidatos inscritos por grupo seccional serão divulgados para todo o corpo social, 
após a divulgação, qualquer candidato no prazo de 48 horas, desde de que fundamentado em prova documental, pode requerer 
impugnação de candidatura(s). O pedido de impugnação será decidido pela Comissão Eleitoral no prazo máximo de 48 horas. Se 
houver empate será declarado eleito o cooperado com mais tempo de �liação na Cooperativa, persistindo o empate será declarado 
eleito o mais idoso. A eleição em cada grupo será realizada na data acima indicada, ou seja, no dia 14 de dezembro de 2021. As 
urnas de votação �carão à disposição do corpo social das 9:00h às 17:00h na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua 
Antenor Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 
882), Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitá-
rio, Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jagua-
ribe e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, bem como em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Montei-
ro, Cajazeiras e Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos.

Tendo em vista a convocação de todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser realizada no dia 14 de 
dezembro de 2021, o Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI no uso de suas atribuições estatutárias comu-
nica a rerrati�cação do edital de convocação publicado no dia 06 de novembro de 2021, para incluir o horário de votação das 9:00h 
às 17:00h do dia 14 de dezembro de 2021 e a votação em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Monteiro, Cajazeiras e 
Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos. Por clareza, republicamos o  edital corrigido na íntegra,

Campina Grande, 10 de dezembro de 2021.

sicredi.com.br/creduni

Paulo Ortiz Rocha de Aragão
Presidente do Conselho de Administração

inalterados os demais itens. 

 ELEIÇÃO DE DELEGADOS PARA REPRESENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL

CANDIDATOS GRUPO 9
MANDATO: 01/01/2022 -  31/12/2025

GLAGEANE DA SILVA SOUZA



SICREDI CREDUNI - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DAS 
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA E DAS DEMAIS 

INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO ESTADO DA PARAÍBA LTDA.
CNPJ: 03.428.338/0001-37 | NIRE – 25400005779

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 06/11/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ERRATA PUBLICADA NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 27/11/2021

O Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores das 
Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado da Paraíba e das demais Instituições e Órgãos Públicos no Estado da Paraíba 
LTDA, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser rea-
lizada no dia 14 de dezembro de 2021. Os delegados eleitos terão mandato de quatro anos, com início em 01/01/2022 e término 
em 31/12/2025, para representarem os associados nas Assembleias Gerais. A Cooperativa foi dividida em 24 (vinte e quatro) grupos 
seccionais, de acordo com o Art. 21 do Estatuto Social, para eleger, em cada grupo, um delegado efetivo e outro suplente. Os inte-
ressados em representar o grupo devem se inscrever diretamente na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua Antenor 
Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata ,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 882), 
Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitário, 
Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jaguaribe 
e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, no período de 08 de novembro a 08 de dezembro de 2021. Poderão se candida-
tar todos os associados maiores de 18 anos que estejam com suas obrigações em dia com a Cooperativa, que não tenham restrição 
em qualquer sistema público ou privado de cadastro e informações, autorizem a consulta da Cooperativa a esses sistemas, faça uso 
de, pelo menos, 2 (duas) soluções �nanceiras da Cooperativa, não exerça cargo ou função político-partidária quando de sua elei-
ção, ou durante o exercício do mandato que atenda as demais condições que elencadas no artigo 50 do Estatuto Social. A composi-
ção de cada grupo será apresentada em mural nos locais de trabalho e em todas as unidades da Sicredi Creduni. Encerrado o perío-
do de inscrição de candidaturas, os nomes dos candidatos inscritos por grupo seccional serão divulgados para todo o corpo social, 
após a divulgação, qualquer candidato no prazo de 48 horas, desde de que fundamentado em prova documental, pode requerer 
impugnação de candidatura(s). O pedido de impugnação será decidido pela Comissão Eleitoral no prazo máximo de 48 horas. Se 
houver empate será declarado eleito o cooperado com mais tempo de �liação na Cooperativa, persistindo o empate será declarado 
eleito o mais idoso. A eleição em cada grupo será realizada na data acima indicada, ou seja, no dia 14 de dezembro de 2021. As 
urnas de votação �carão à disposição do corpo social das 9:00h às 17:00h na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua 
Antenor Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 
882), Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitá-
rio, Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jagua-
ribe e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, bem como em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Montei-
ro, Cajazeiras e Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos.

Tendo em vista a convocação de todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser realizada no dia 14 de 
dezembro de 2021, o Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI no uso de suas atribuições estatutárias comu-
nica a rerrati�cação do edital de convocação publicado no dia 06 de novembro de 2021, para incluir o horário de votação das 9:00h 
às 17:00h do dia 14 de dezembro de 2021 e a votação em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Monteiro, Cajazeiras e 
Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos. Por clareza, republicamos o  edital corrigido na íntegra,

Campina Grande, 10 de dezembro de 2021.

sicredi.com.br/creduni

Paulo Ortiz Rocha de Aragão
Presidente do Conselho de Administração

inalterados os demais itens. 

 ELEIÇÃO DE DELEGADOS PARA REPRESENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL

CANDIDATOS GRUPO 10
MANDATO: 01/01/2022 -  31/12/2025

RICARDO SCHMIDT FILHO



SICREDI CREDUNI - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DAS 
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA E DAS DEMAIS 

INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO ESTADO DA PARAÍBA LTDA.
CNPJ: 03.428.338/0001-37 | NIRE – 25400005779

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 06/11/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ERRATA PUBLICADA NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 27/11/2021

O Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores das 
Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado da Paraíba e das demais Instituições e Órgãos Públicos no Estado da Paraíba 
LTDA, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser rea-
lizada no dia 14 de dezembro de 2021. Os delegados eleitos terão mandato de quatro anos, com início em 01/01/2022 e término 
em 31/12/2025, para representarem os associados nas Assembleias Gerais. A Cooperativa foi dividida em 24 (vinte e quatro) grupos 
seccionais, de acordo com o Art. 21 do Estatuto Social, para eleger, em cada grupo, um delegado efetivo e outro suplente. Os inte-
ressados em representar o grupo devem se inscrever diretamente na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua Antenor 
Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata ,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 882), 
Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitário, 
Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jaguaribe 
e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, no período de 08 de novembro a 08 de dezembro de 2021. Poderão se candida-
tar todos os associados maiores de 18 anos que estejam com suas obrigações em dia com a Cooperativa, que não tenham restrição 
em qualquer sistema público ou privado de cadastro e informações, autorizem a consulta da Cooperativa a esses sistemas, faça uso 
de, pelo menos, 2 (duas) soluções �nanceiras da Cooperativa, não exerça cargo ou função político-partidária quando de sua elei-
ção, ou durante o exercício do mandato que atenda as demais condições que elencadas no artigo 50 do Estatuto Social. A composi-
ção de cada grupo será apresentada em mural nos locais de trabalho e em todas as unidades da Sicredi Creduni. Encerrado o perío-
do de inscrição de candidaturas, os nomes dos candidatos inscritos por grupo seccional serão divulgados para todo o corpo social, 
após a divulgação, qualquer candidato no prazo de 48 horas, desde de que fundamentado em prova documental, pode requerer 
impugnação de candidatura(s). O pedido de impugnação será decidido pela Comissão Eleitoral no prazo máximo de 48 horas. Se 
houver empate será declarado eleito o cooperado com mais tempo de �liação na Cooperativa, persistindo o empate será declarado 
eleito o mais idoso. A eleição em cada grupo será realizada na data acima indicada, ou seja, no dia 14 de dezembro de 2021. As 
urnas de votação �carão à disposição do corpo social das 9:00h às 17:00h na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua 
Antenor Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 
882), Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitá-
rio, Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jagua-
ribe e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, bem como em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Montei-
ro, Cajazeiras e Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos.

Tendo em vista a convocação de todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser realizada no dia 14 de 
dezembro de 2021, o Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI no uso de suas atribuições estatutárias comu-
nica a rerrati�cação do edital de convocação publicado no dia 06 de novembro de 2021, para incluir o horário de votação das 9:00h 
às 17:00h do dia 14 de dezembro de 2021 e a votação em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Monteiro, Cajazeiras e 
Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos. Por clareza, republicamos o  edital corrigido na íntegra,

Campina Grande, 10 de dezembro de 2021.

sicredi.com.br/creduni

Paulo Ortiz Rocha de Aragão
Presidente do Conselho de Administração

inalterados os demais itens. 

 ELEIÇÃO DE DELEGADOS PARA REPRESENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL

CANDIDATOS GRUPO 11
MANDATO: 01/01/2022 -  31/12/2025

IRURA FERNANDES DOS SANTOS   MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LIMA



SICREDI CREDUNI - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DAS 
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA E DAS DEMAIS 

INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO ESTADO DA PARAÍBA LTDA.
CNPJ: 03.428.338/0001-37 | NIRE – 25400005779

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 06/11/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ERRATA PUBLICADA NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 27/11/2021

O Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores das 
Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado da Paraíba e das demais Instituições e Órgãos Públicos no Estado da Paraíba 
LTDA, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser rea-
lizada no dia 14 de dezembro de 2021. Os delegados eleitos terão mandato de quatro anos, com início em 01/01/2022 e término 
em 31/12/2025, para representarem os associados nas Assembleias Gerais. A Cooperativa foi dividida em 24 (vinte e quatro) grupos 
seccionais, de acordo com o Art. 21 do Estatuto Social, para eleger, em cada grupo, um delegado efetivo e outro suplente. Os inte-
ressados em representar o grupo devem se inscrever diretamente na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua Antenor 
Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata ,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 882), 
Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitário, 
Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jaguaribe 
e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, no período de 08 de novembro a 08 de dezembro de 2021. Poderão se candida-
tar todos os associados maiores de 18 anos que estejam com suas obrigações em dia com a Cooperativa, que não tenham restrição 
em qualquer sistema público ou privado de cadastro e informações, autorizem a consulta da Cooperativa a esses sistemas, faça uso 
de, pelo menos, 2 (duas) soluções �nanceiras da Cooperativa, não exerça cargo ou função político-partidária quando de sua elei-
ção, ou durante o exercício do mandato que atenda as demais condições que elencadas no artigo 50 do Estatuto Social. A composi-
ção de cada grupo será apresentada em mural nos locais de trabalho e em todas as unidades da Sicredi Creduni. Encerrado o perío-
do de inscrição de candidaturas, os nomes dos candidatos inscritos por grupo seccional serão divulgados para todo o corpo social, 
após a divulgação, qualquer candidato no prazo de 48 horas, desde de que fundamentado em prova documental, pode requerer 
impugnação de candidatura(s). O pedido de impugnação será decidido pela Comissão Eleitoral no prazo máximo de 48 horas. Se 
houver empate será declarado eleito o cooperado com mais tempo de �liação na Cooperativa, persistindo o empate será declarado 
eleito o mais idoso. A eleição em cada grupo será realizada na data acima indicada, ou seja, no dia 14 de dezembro de 2021. As 
urnas de votação �carão à disposição do corpo social das 9:00h às 17:00h na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua 
Antenor Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 
882), Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitá-
rio, Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jagua-
ribe e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, bem como em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Montei-
ro, Cajazeiras e Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos.

Tendo em vista a convocação de todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser realizada no dia 14 de 
dezembro de 2021, o Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI no uso de suas atribuições estatutárias comu-
nica a rerrati�cação do edital de convocação publicado no dia 06 de novembro de 2021, para incluir o horário de votação das 9:00h 
às 17:00h do dia 14 de dezembro de 2021 e a votação em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Monteiro, Cajazeiras e 
Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos. Por clareza, republicamos o  edital corrigido na íntegra,

Campina Grande, 10 de dezembro de 2021.

sicredi.com.br/creduni

Paulo Ortiz Rocha de Aragão
Presidente do Conselho de Administração

inalterados os demais itens. 

 ELEIÇÃO DE DELEGADOS PARA REPRESENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL

CANDIDATOS GRUPO 12
MANDATO: 01/01/2022 -  31/12/2025

HÉLIO DOS SANTOS XAVIER



SICREDI CREDUNI - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DAS 
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA E DAS DEMAIS 

INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO ESTADO DA PARAÍBA LTDA.
CNPJ: 03.428.338/0001-37 | NIRE – 25400005779

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 06/11/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ERRATA PUBLICADA NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 27/11/2021

O Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores das 
Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado da Paraíba e das demais Instituições e Órgãos Públicos no Estado da Paraíba 
LTDA, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser rea-
lizada no dia 14 de dezembro de 2021. Os delegados eleitos terão mandato de quatro anos, com início em 01/01/2022 e término 
em 31/12/2025, para representarem os associados nas Assembleias Gerais. A Cooperativa foi dividida em 24 (vinte e quatro) grupos 
seccionais, de acordo com o Art. 21 do Estatuto Social, para eleger, em cada grupo, um delegado efetivo e outro suplente. Os inte-
ressados em representar o grupo devem se inscrever diretamente na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua Antenor 
Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata ,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 882), 
Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitário, 
Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jaguaribe 
e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, no período de 08 de novembro a 08 de dezembro de 2021. Poderão se candida-
tar todos os associados maiores de 18 anos que estejam com suas obrigações em dia com a Cooperativa, que não tenham restrição 
em qualquer sistema público ou privado de cadastro e informações, autorizem a consulta da Cooperativa a esses sistemas, faça uso 
de, pelo menos, 2 (duas) soluções �nanceiras da Cooperativa, não exerça cargo ou função político-partidária quando de sua elei-
ção, ou durante o exercício do mandato que atenda as demais condições que elencadas no artigo 50 do Estatuto Social. A composi-
ção de cada grupo será apresentada em mural nos locais de trabalho e em todas as unidades da Sicredi Creduni. Encerrado o perío-
do de inscrição de candidaturas, os nomes dos candidatos inscritos por grupo seccional serão divulgados para todo o corpo social, 
após a divulgação, qualquer candidato no prazo de 48 horas, desde de que fundamentado em prova documental, pode requerer 
impugnação de candidatura(s). O pedido de impugnação será decidido pela Comissão Eleitoral no prazo máximo de 48 horas. Se 
houver empate será declarado eleito o cooperado com mais tempo de �liação na Cooperativa, persistindo o empate será declarado 
eleito o mais idoso. A eleição em cada grupo será realizada na data acima indicada, ou seja, no dia 14 de dezembro de 2021. As 
urnas de votação �carão à disposição do corpo social das 9:00h às 17:00h na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua 
Antenor Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 
882), Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitá-
rio, Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jagua-
ribe e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, bem como em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Montei-
ro, Cajazeiras e Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos.

Tendo em vista a convocação de todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser realizada no dia 14 de 
dezembro de 2021, o Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI no uso de suas atribuições estatutárias comu-
nica a rerrati�cação do edital de convocação publicado no dia 06 de novembro de 2021, para incluir o horário de votação das 9:00h 
às 17:00h do dia 14 de dezembro de 2021 e a votação em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Monteiro, Cajazeiras e 
Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos. Por clareza, republicamos o  edital corrigido na íntegra,

Campina Grande, 10 de dezembro de 2021.

sicredi.com.br/creduni

Paulo Ortiz Rocha de Aragão
Presidente do Conselho de Administração

inalterados os demais itens. 

 ELEIÇÃO DE DELEGADOS PARA REPRESENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL

CANDIDATOS GRUPO 13
MANDATO: 01/01/2022 -  31/12/2025

CAMILO ALLYSSON SIMÕES DE FARIAS   EMANUEL VARELA CARDOSO    KLEBERSON TORRES NASCIMENTO
LUIZ BATISTA DA SILVA



SICREDI CREDUNI - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DAS 
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA E DAS DEMAIS 

INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO ESTADO DA PARAÍBA LTDA.
CNPJ: 03.428.338/0001-37 | NIRE – 25400005779

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 06/11/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ERRATA PUBLICADA NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 27/11/2021

O Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores das 
Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado da Paraíba e das demais Instituições e Órgãos Públicos no Estado da Paraíba 
LTDA, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser rea-
lizada no dia 14 de dezembro de 2021. Os delegados eleitos terão mandato de quatro anos, com início em 01/01/2022 e término 
em 31/12/2025, para representarem os associados nas Assembleias Gerais. A Cooperativa foi dividida em 24 (vinte e quatro) grupos 
seccionais, de acordo com o Art. 21 do Estatuto Social, para eleger, em cada grupo, um delegado efetivo e outro suplente. Os inte-
ressados em representar o grupo devem se inscrever diretamente na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua Antenor 
Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata ,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 882), 
Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitário, 
Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jaguaribe 
e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, no período de 08 de novembro a 08 de dezembro de 2021. Poderão se candida-
tar todos os associados maiores de 18 anos que estejam com suas obrigações em dia com a Cooperativa, que não tenham restrição 
em qualquer sistema público ou privado de cadastro e informações, autorizem a consulta da Cooperativa a esses sistemas, faça uso 
de, pelo menos, 2 (duas) soluções �nanceiras da Cooperativa, não exerça cargo ou função político-partidária quando de sua elei-
ção, ou durante o exercício do mandato que atenda as demais condições que elencadas no artigo 50 do Estatuto Social. A composi-
ção de cada grupo será apresentada em mural nos locais de trabalho e em todas as unidades da Sicredi Creduni. Encerrado o perío-
do de inscrição de candidaturas, os nomes dos candidatos inscritos por grupo seccional serão divulgados para todo o corpo social, 
após a divulgação, qualquer candidato no prazo de 48 horas, desde de que fundamentado em prova documental, pode requerer 
impugnação de candidatura(s). O pedido de impugnação será decidido pela Comissão Eleitoral no prazo máximo de 48 horas. Se 
houver empate será declarado eleito o cooperado com mais tempo de �liação na Cooperativa, persistindo o empate será declarado 
eleito o mais idoso. A eleição em cada grupo será realizada na data acima indicada, ou seja, no dia 14 de dezembro de 2021. As 
urnas de votação �carão à disposição do corpo social das 9:00h às 17:00h na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua 
Antenor Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 
882), Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitá-
rio, Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jagua-
ribe e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, bem como em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Montei-
ro, Cajazeiras e Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos.

Tendo em vista a convocação de todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser realizada no dia 14 de 
dezembro de 2021, o Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI no uso de suas atribuições estatutárias comu-
nica a rerrati�cação do edital de convocação publicado no dia 06 de novembro de 2021, para incluir o horário de votação das 9:00h 
às 17:00h do dia 14 de dezembro de 2021 e a votação em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Monteiro, Cajazeiras e 
Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos. Por clareza, republicamos o  edital corrigido na íntegra,

Campina Grande, 10 de dezembro de 2021.

sicredi.com.br/creduni

Paulo Ortiz Rocha de Aragão
Presidente do Conselho de Administração

inalterados os demais itens. 

 ELEIÇÃO DE DELEGADOS PARA REPRESENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL

CANDIDATOS GRUPO 14
MANDATO: 01/01/2022 -  31/12/2025

AMELIA FERREIRA MARTINS LIMEIRA   FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA E SILVA 



SICREDI CREDUNI - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DAS 
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA E DAS DEMAIS 

INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO ESTADO DA PARAÍBA LTDA.
CNPJ: 03.428.338/0001-37 | NIRE – 25400005779

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 06/11/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ERRATA PUBLICADA NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 27/11/2021

O Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores das 
Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado da Paraíba e das demais Instituições e Órgãos Públicos no Estado da Paraíba 
LTDA, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser rea-
lizada no dia 14 de dezembro de 2021. Os delegados eleitos terão mandato de quatro anos, com início em 01/01/2022 e término 
em 31/12/2025, para representarem os associados nas Assembleias Gerais. A Cooperativa foi dividida em 24 (vinte e quatro) grupos 
seccionais, de acordo com o Art. 21 do Estatuto Social, para eleger, em cada grupo, um delegado efetivo e outro suplente. Os inte-
ressados em representar o grupo devem se inscrever diretamente na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua Antenor 
Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata ,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 882), 
Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitário, 
Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jaguaribe 
e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, no período de 08 de novembro a 08 de dezembro de 2021. Poderão se candida-
tar todos os associados maiores de 18 anos que estejam com suas obrigações em dia com a Cooperativa, que não tenham restrição 
em qualquer sistema público ou privado de cadastro e informações, autorizem a consulta da Cooperativa a esses sistemas, faça uso 
de, pelo menos, 2 (duas) soluções �nanceiras da Cooperativa, não exerça cargo ou função político-partidária quando de sua elei-
ção, ou durante o exercício do mandato que atenda as demais condições que elencadas no artigo 50 do Estatuto Social. A composi-
ção de cada grupo será apresentada em mural nos locais de trabalho e em todas as unidades da Sicredi Creduni. Encerrado o perío-
do de inscrição de candidaturas, os nomes dos candidatos inscritos por grupo seccional serão divulgados para todo o corpo social, 
após a divulgação, qualquer candidato no prazo de 48 horas, desde de que fundamentado em prova documental, pode requerer 
impugnação de candidatura(s). O pedido de impugnação será decidido pela Comissão Eleitoral no prazo máximo de 48 horas. Se 
houver empate será declarado eleito o cooperado com mais tempo de �liação na Cooperativa, persistindo o empate será declarado 
eleito o mais idoso. A eleição em cada grupo será realizada na data acima indicada, ou seja, no dia 14 de dezembro de 2021. As 
urnas de votação �carão à disposição do corpo social das 9:00h às 17:00h na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua 
Antenor Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 
882), Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitá-
rio, Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jagua-
ribe e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, bem como em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Montei-
ro, Cajazeiras e Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos.

Tendo em vista a convocação de todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser realizada no dia 14 de 
dezembro de 2021, o Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI no uso de suas atribuições estatutárias comu-
nica a rerrati�cação do edital de convocação publicado no dia 06 de novembro de 2021, para incluir o horário de votação das 9:00h 
às 17:00h do dia 14 de dezembro de 2021 e a votação em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Monteiro, Cajazeiras e 
Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos. Por clareza, republicamos o  edital corrigido na íntegra,

Campina Grande, 10 de dezembro de 2021.

sicredi.com.br/creduni

Paulo Ortiz Rocha de Aragão
Presidente do Conselho de Administração

inalterados os demais itens. 

 ELEIÇÃO DE DELEGADOS PARA REPRESENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL

CANDIDATOS GRUPO 15
MANDATO: 01/01/2022 -  31/12/2025

GILBERTO PACOTE ARANHA  MARIO ENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO  SEVERINA DOS SANTOS SILVA



SICREDI CREDUNI - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DAS 
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA E DAS DEMAIS 

INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO ESTADO DA PARAÍBA LTDA.
CNPJ: 03.428.338/0001-37 | NIRE – 25400005779

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 06/11/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ERRATA PUBLICADA NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 27/11/2021

O Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores das 
Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado da Paraíba e das demais Instituições e Órgãos Públicos no Estado da Paraíba 
LTDA, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser rea-
lizada no dia 14 de dezembro de 2021. Os delegados eleitos terão mandato de quatro anos, com início em 01/01/2022 e término 
em 31/12/2025, para representarem os associados nas Assembleias Gerais. A Cooperativa foi dividida em 24 (vinte e quatro) grupos 
seccionais, de acordo com o Art. 21 do Estatuto Social, para eleger, em cada grupo, um delegado efetivo e outro suplente. Os inte-
ressados em representar o grupo devem se inscrever diretamente na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua Antenor 
Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata ,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 882), 
Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitário, 
Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jaguaribe 
e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, no período de 08 de novembro a 08 de dezembro de 2021. Poderão se candida-
tar todos os associados maiores de 18 anos que estejam com suas obrigações em dia com a Cooperativa, que não tenham restrição 
em qualquer sistema público ou privado de cadastro e informações, autorizem a consulta da Cooperativa a esses sistemas, faça uso 
de, pelo menos, 2 (duas) soluções �nanceiras da Cooperativa, não exerça cargo ou função político-partidária quando de sua elei-
ção, ou durante o exercício do mandato que atenda as demais condições que elencadas no artigo 50 do Estatuto Social. A composi-
ção de cada grupo será apresentada em mural nos locais de trabalho e em todas as unidades da Sicredi Creduni. Encerrado o perío-
do de inscrição de candidaturas, os nomes dos candidatos inscritos por grupo seccional serão divulgados para todo o corpo social, 
após a divulgação, qualquer candidato no prazo de 48 horas, desde de que fundamentado em prova documental, pode requerer 
impugnação de candidatura(s). O pedido de impugnação será decidido pela Comissão Eleitoral no prazo máximo de 48 horas. Se 
houver empate será declarado eleito o cooperado com mais tempo de �liação na Cooperativa, persistindo o empate será declarado 
eleito o mais idoso. A eleição em cada grupo será realizada na data acima indicada, ou seja, no dia 14 de dezembro de 2021. As 
urnas de votação �carão à disposição do corpo social das 9:00h às 17:00h na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua 
Antenor Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 
882), Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitá-
rio, Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jagua-
ribe e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, bem como em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Montei-
ro, Cajazeiras e Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos.

Tendo em vista a convocação de todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser realizada no dia 14 de 
dezembro de 2021, o Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI no uso de suas atribuições estatutárias comu-
nica a rerrati�cação do edital de convocação publicado no dia 06 de novembro de 2021, para incluir o horário de votação das 9:00h 
às 17:00h do dia 14 de dezembro de 2021 e a votação em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Monteiro, Cajazeiras e 
Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos. Por clareza, republicamos o  edital corrigido na íntegra,

Campina Grande, 10 de dezembro de 2021.

sicredi.com.br/creduni

Paulo Ortiz Rocha de Aragão
Presidente do Conselho de Administração

inalterados os demais itens. 

 ELEIÇÃO DE DELEGADOS PARA REPRESENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL

CANDIDATOS GRUPO 16
MANDATO: 01/01/2022 -  31/12/2025

NEMEZIO AUGUSTO FILHO  NEWTON MARTINHO ELOI RAMALHO



SICREDI CREDUNI - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DAS 
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA E DAS DEMAIS 

INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO ESTADO DA PARAÍBA LTDA.
CNPJ: 03.428.338/0001-37 | NIRE – 25400005779

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 06/11/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ERRATA PUBLICADA NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 27/11/2021

O Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores das 
Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado da Paraíba e das demais Instituições e Órgãos Públicos no Estado da Paraíba 
LTDA, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser rea-
lizada no dia 14 de dezembro de 2021. Os delegados eleitos terão mandato de quatro anos, com início em 01/01/2022 e término 
em 31/12/2025, para representarem os associados nas Assembleias Gerais. A Cooperativa foi dividida em 24 (vinte e quatro) grupos 
seccionais, de acordo com o Art. 21 do Estatuto Social, para eleger, em cada grupo, um delegado efetivo e outro suplente. Os inte-
ressados em representar o grupo devem se inscrever diretamente na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua Antenor 
Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata ,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 882), 
Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitário, 
Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jaguaribe 
e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, no período de 08 de novembro a 08 de dezembro de 2021. Poderão se candida-
tar todos os associados maiores de 18 anos que estejam com suas obrigações em dia com a Cooperativa, que não tenham restrição 
em qualquer sistema público ou privado de cadastro e informações, autorizem a consulta da Cooperativa a esses sistemas, faça uso 
de, pelo menos, 2 (duas) soluções �nanceiras da Cooperativa, não exerça cargo ou função político-partidária quando de sua elei-
ção, ou durante o exercício do mandato que atenda as demais condições que elencadas no artigo 50 do Estatuto Social. A composi-
ção de cada grupo será apresentada em mural nos locais de trabalho e em todas as unidades da Sicredi Creduni. Encerrado o perío-
do de inscrição de candidaturas, os nomes dos candidatos inscritos por grupo seccional serão divulgados para todo o corpo social, 
após a divulgação, qualquer candidato no prazo de 48 horas, desde de que fundamentado em prova documental, pode requerer 
impugnação de candidatura(s). O pedido de impugnação será decidido pela Comissão Eleitoral no prazo máximo de 48 horas. Se 
houver empate será declarado eleito o cooperado com mais tempo de �liação na Cooperativa, persistindo o empate será declarado 
eleito o mais idoso. A eleição em cada grupo será realizada na data acima indicada, ou seja, no dia 14 de dezembro de 2021. As 
urnas de votação �carão à disposição do corpo social das 9:00h às 17:00h na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua 
Antenor Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 
882), Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitá-
rio, Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jagua-
ribe e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, bem como em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Montei-
ro, Cajazeiras e Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos.

Tendo em vista a convocação de todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser realizada no dia 14 de 
dezembro de 2021, o Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI no uso de suas atribuições estatutárias comu-
nica a rerrati�cação do edital de convocação publicado no dia 06 de novembro de 2021, para incluir o horário de votação das 9:00h 
às 17:00h do dia 14 de dezembro de 2021 e a votação em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Monteiro, Cajazeiras e 
Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos. Por clareza, republicamos o  edital corrigido na íntegra,

Campina Grande, 10 de dezembro de 2021.

sicredi.com.br/creduni

Paulo Ortiz Rocha de Aragão
Presidente do Conselho de Administração

inalterados os demais itens. 

 ELEIÇÃO DE DELEGADOS PARA REPRESENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL

CANDIDATOS GRUPO 17
MANDATO: 01/01/2022 -  31/12/2025

EDSON FRANCO DE MORAES    IVAN RAMOS CAVALCANTI       



SICREDI CREDUNI - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DAS 
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA E DAS DEMAIS 

INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO ESTADO DA PARAÍBA LTDA.
CNPJ: 03.428.338/0001-37 | NIRE – 25400005779

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 06/11/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ERRATA PUBLICADA NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 27/11/2021

O Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores das 
Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado da Paraíba e das demais Instituições e Órgãos Públicos no Estado da Paraíba 
LTDA, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser rea-
lizada no dia 14 de dezembro de 2021. Os delegados eleitos terão mandato de quatro anos, com início em 01/01/2022 e término 
em 31/12/2025, para representarem os associados nas Assembleias Gerais. A Cooperativa foi dividida em 24 (vinte e quatro) grupos 
seccionais, de acordo com o Art. 21 do Estatuto Social, para eleger, em cada grupo, um delegado efetivo e outro suplente. Os inte-
ressados em representar o grupo devem se inscrever diretamente na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua Antenor 
Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata ,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 882), 
Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitário, 
Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jaguaribe 
e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, no período de 08 de novembro a 08 de dezembro de 2021. Poderão se candida-
tar todos os associados maiores de 18 anos que estejam com suas obrigações em dia com a Cooperativa, que não tenham restrição 
em qualquer sistema público ou privado de cadastro e informações, autorizem a consulta da Cooperativa a esses sistemas, faça uso 
de, pelo menos, 2 (duas) soluções �nanceiras da Cooperativa, não exerça cargo ou função político-partidária quando de sua elei-
ção, ou durante o exercício do mandato que atenda as demais condições que elencadas no artigo 50 do Estatuto Social. A composi-
ção de cada grupo será apresentada em mural nos locais de trabalho e em todas as unidades da Sicredi Creduni. Encerrado o perío-
do de inscrição de candidaturas, os nomes dos candidatos inscritos por grupo seccional serão divulgados para todo o corpo social, 
após a divulgação, qualquer candidato no prazo de 48 horas, desde de que fundamentado em prova documental, pode requerer 
impugnação de candidatura(s). O pedido de impugnação será decidido pela Comissão Eleitoral no prazo máximo de 48 horas. Se 
houver empate será declarado eleito o cooperado com mais tempo de �liação na Cooperativa, persistindo o empate será declarado 
eleito o mais idoso. A eleição em cada grupo será realizada na data acima indicada, ou seja, no dia 14 de dezembro de 2021. As 
urnas de votação �carão à disposição do corpo social das 9:00h às 17:00h na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua 
Antenor Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 
882), Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitá-
rio, Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jagua-
ribe e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, bem como em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Montei-
ro, Cajazeiras e Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos.

Tendo em vista a convocação de todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser realizada no dia 14 de 
dezembro de 2021, o Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI no uso de suas atribuições estatutárias comu-
nica a rerrati�cação do edital de convocação publicado no dia 06 de novembro de 2021, para incluir o horário de votação das 9:00h 
às 17:00h do dia 14 de dezembro de 2021 e a votação em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Monteiro, Cajazeiras e 
Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos. Por clareza, republicamos o  edital corrigido na íntegra,

Campina Grande, 10 de dezembro de 2021.

sicredi.com.br/creduni

Paulo Ortiz Rocha de Aragão
Presidente do Conselho de Administração

inalterados os demais itens. 

 ELEIÇÃO DE DELEGADOS PARA REPRESENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL

CANDIDATOS GRUPO 18
MANDATO: 01/01/2022 -  31/12/2025

EURIDICE FERREIRA DE ALMEIDA    FABIANO SALVADORI   MARCELO CAVALCANTI RODRIGUES



SICREDI CREDUNI - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DAS 
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA E DAS DEMAIS 

INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO ESTADO DA PARAÍBA LTDA.
CNPJ: 03.428.338/0001-37 | NIRE – 25400005779

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 06/11/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ERRATA PUBLICADA NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 27/11/2021

O Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores das 
Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado da Paraíba e das demais Instituições e Órgãos Públicos no Estado da Paraíba 
LTDA, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser rea-
lizada no dia 14 de dezembro de 2021. Os delegados eleitos terão mandato de quatro anos, com início em 01/01/2022 e término 
em 31/12/2025, para representarem os associados nas Assembleias Gerais. A Cooperativa foi dividida em 24 (vinte e quatro) grupos 
seccionais, de acordo com o Art. 21 do Estatuto Social, para eleger, em cada grupo, um delegado efetivo e outro suplente. Os inte-
ressados em representar o grupo devem se inscrever diretamente na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua Antenor 
Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata ,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 882), 
Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitário, 
Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jaguaribe 
e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, no período de 08 de novembro a 08 de dezembro de 2021. Poderão se candida-
tar todos os associados maiores de 18 anos que estejam com suas obrigações em dia com a Cooperativa, que não tenham restrição 
em qualquer sistema público ou privado de cadastro e informações, autorizem a consulta da Cooperativa a esses sistemas, faça uso 
de, pelo menos, 2 (duas) soluções �nanceiras da Cooperativa, não exerça cargo ou função político-partidária quando de sua elei-
ção, ou durante o exercício do mandato que atenda as demais condições que elencadas no artigo 50 do Estatuto Social. A composi-
ção de cada grupo será apresentada em mural nos locais de trabalho e em todas as unidades da Sicredi Creduni. Encerrado o perío-
do de inscrição de candidaturas, os nomes dos candidatos inscritos por grupo seccional serão divulgados para todo o corpo social, 
após a divulgação, qualquer candidato no prazo de 48 horas, desde de que fundamentado em prova documental, pode requerer 
impugnação de candidatura(s). O pedido de impugnação será decidido pela Comissão Eleitoral no prazo máximo de 48 horas. Se 
houver empate será declarado eleito o cooperado com mais tempo de �liação na Cooperativa, persistindo o empate será declarado 
eleito o mais idoso. A eleição em cada grupo será realizada na data acima indicada, ou seja, no dia 14 de dezembro de 2021. As 
urnas de votação �carão à disposição do corpo social das 9:00h às 17:00h na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua 
Antenor Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 
882), Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitá-
rio, Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jagua-
ribe e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, bem como em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Montei-
ro, Cajazeiras e Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos.

Tendo em vista a convocação de todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser realizada no dia 14 de 
dezembro de 2021, o Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI no uso de suas atribuições estatutárias comu-
nica a rerrati�cação do edital de convocação publicado no dia 06 de novembro de 2021, para incluir o horário de votação das 9:00h 
às 17:00h do dia 14 de dezembro de 2021 e a votação em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Monteiro, Cajazeiras e 
Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos. Por clareza, republicamos o  edital corrigido na íntegra,

Campina Grande, 10 de dezembro de 2021.

sicredi.com.br/creduni

Paulo Ortiz Rocha de Aragão
Presidente do Conselho de Administração

inalterados os demais itens. 

 ELEIÇÃO DE DELEGADOS PARA REPRESENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL

CANDIDATOS GRUPO 19
MANDATO: 01/01/2022 -  31/12/2025

ITANIA KALENYA NUNES PEREIRA  JOSE VALDERIO MEIRELES PINTO  LEILA MARA GONÇALVES 



SICREDI CREDUNI - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DAS 
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA E DAS DEMAIS 

INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO ESTADO DA PARAÍBA LTDA.
CNPJ: 03.428.338/0001-37 | NIRE – 25400005779

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 06/11/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ERRATA PUBLICADA NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 27/11/2021

O Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores das 
Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado da Paraíba e das demais Instituições e Órgãos Públicos no Estado da Paraíba 
LTDA, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser rea-
lizada no dia 14 de dezembro de 2021. Os delegados eleitos terão mandato de quatro anos, com início em 01/01/2022 e término 
em 31/12/2025, para representarem os associados nas Assembleias Gerais. A Cooperativa foi dividida em 24 (vinte e quatro) grupos 
seccionais, de acordo com o Art. 21 do Estatuto Social, para eleger, em cada grupo, um delegado efetivo e outro suplente. Os inte-
ressados em representar o grupo devem se inscrever diretamente na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua Antenor 
Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata ,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 882), 
Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitário, 
Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jaguaribe 
e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, no período de 08 de novembro a 08 de dezembro de 2021. Poderão se candida-
tar todos os associados maiores de 18 anos que estejam com suas obrigações em dia com a Cooperativa, que não tenham restrição 
em qualquer sistema público ou privado de cadastro e informações, autorizem a consulta da Cooperativa a esses sistemas, faça uso 
de, pelo menos, 2 (duas) soluções �nanceiras da Cooperativa, não exerça cargo ou função político-partidária quando de sua elei-
ção, ou durante o exercício do mandato que atenda as demais condições que elencadas no artigo 50 do Estatuto Social. A composi-
ção de cada grupo será apresentada em mural nos locais de trabalho e em todas as unidades da Sicredi Creduni. Encerrado o perío-
do de inscrição de candidaturas, os nomes dos candidatos inscritos por grupo seccional serão divulgados para todo o corpo social, 
após a divulgação, qualquer candidato no prazo de 48 horas, desde de que fundamentado em prova documental, pode requerer 
impugnação de candidatura(s). O pedido de impugnação será decidido pela Comissão Eleitoral no prazo máximo de 48 horas. Se 
houver empate será declarado eleito o cooperado com mais tempo de �liação na Cooperativa, persistindo o empate será declarado 
eleito o mais idoso. A eleição em cada grupo será realizada na data acima indicada, ou seja, no dia 14 de dezembro de 2021. As 
urnas de votação �carão à disposição do corpo social das 9:00h às 17:00h na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua 
Antenor Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 
882), Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitá-
rio, Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jagua-
ribe e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, bem como em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Montei-
ro, Cajazeiras e Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos.

Tendo em vista a convocação de todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser realizada no dia 14 de 
dezembro de 2021, o Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI no uso de suas atribuições estatutárias comu-
nica a rerrati�cação do edital de convocação publicado no dia 06 de novembro de 2021, para incluir o horário de votação das 9:00h 
às 17:00h do dia 14 de dezembro de 2021 e a votação em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Monteiro, Cajazeiras e 
Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos. Por clareza, republicamos o  edital corrigido na íntegra,

Campina Grande, 10 de dezembro de 2021.

sicredi.com.br/creduni

Paulo Ortiz Rocha de Aragão
Presidente do Conselho de Administração

inalterados os demais itens. 

 ELEIÇÃO DE DELEGADOS PARA REPRESENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL

CANDIDATOS GRUPO 20
MANDATO: 01/01/2022 -  31/12/2025

 ANTONIO CARLOS BEZERRA GRILO    AUGUSTO PIRES GONÇALVES   HELDER ALVES DE OLIVEIRA



SICREDI CREDUNI - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DAS 
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA E DAS DEMAIS 

INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO ESTADO DA PARAÍBA LTDA.
CNPJ: 03.428.338/0001-37 | NIRE – 25400005779

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 06/11/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ERRATA PUBLICADA NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 27/11/2021

O Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores das 
Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado da Paraíba e das demais Instituições e Órgãos Públicos no Estado da Paraíba 
LTDA, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser rea-
lizada no dia 14 de dezembro de 2021. Os delegados eleitos terão mandato de quatro anos, com início em 01/01/2022 e término 
em 31/12/2025, para representarem os associados nas Assembleias Gerais. A Cooperativa foi dividida em 24 (vinte e quatro) grupos 
seccionais, de acordo com o Art. 21 do Estatuto Social, para eleger, em cada grupo, um delegado efetivo e outro suplente. Os inte-
ressados em representar o grupo devem se inscrever diretamente na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua Antenor 
Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata ,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 882), 
Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitário, 
Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jaguaribe 
e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, no período de 08 de novembro a 08 de dezembro de 2021. Poderão se candida-
tar todos os associados maiores de 18 anos que estejam com suas obrigações em dia com a Cooperativa, que não tenham restrição 
em qualquer sistema público ou privado de cadastro e informações, autorizem a consulta da Cooperativa a esses sistemas, faça uso 
de, pelo menos, 2 (duas) soluções �nanceiras da Cooperativa, não exerça cargo ou função político-partidária quando de sua elei-
ção, ou durante o exercício do mandato que atenda as demais condições que elencadas no artigo 50 do Estatuto Social. A composi-
ção de cada grupo será apresentada em mural nos locais de trabalho e em todas as unidades da Sicredi Creduni. Encerrado o perío-
do de inscrição de candidaturas, os nomes dos candidatos inscritos por grupo seccional serão divulgados para todo o corpo social, 
após a divulgação, qualquer candidato no prazo de 48 horas, desde de que fundamentado em prova documental, pode requerer 
impugnação de candidatura(s). O pedido de impugnação será decidido pela Comissão Eleitoral no prazo máximo de 48 horas. Se 
houver empate será declarado eleito o cooperado com mais tempo de �liação na Cooperativa, persistindo o empate será declarado 
eleito o mais idoso. A eleição em cada grupo será realizada na data acima indicada, ou seja, no dia 14 de dezembro de 2021. As 
urnas de votação �carão à disposição do corpo social das 9:00h às 17:00h na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua 
Antenor Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 
882), Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitá-
rio, Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jagua-
ribe e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, bem como em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Montei-
ro, Cajazeiras e Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos.

Tendo em vista a convocação de todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser realizada no dia 14 de 
dezembro de 2021, o Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI no uso de suas atribuições estatutárias comu-
nica a rerrati�cação do edital de convocação publicado no dia 06 de novembro de 2021, para incluir o horário de votação das 9:00h 
às 17:00h do dia 14 de dezembro de 2021 e a votação em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Monteiro, Cajazeiras e 
Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos. Por clareza, republicamos o  edital corrigido na íntegra,

Campina Grande, 10 de dezembro de 2021.

sicredi.com.br/creduni

Paulo Ortiz Rocha de Aragão
Presidente do Conselho de Administração

inalterados os demais itens. 

 ELEIÇÃO DE DELEGADOS PARA REPRESENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL

CANDIDATOS GRUPO 21
MANDATO: 01/01/2022 -  31/12/2025

 CLEMENTE RICARDO SILVA   JOSE DAVID CAMPOS FERNANDES   MANOEL ISIDRO DOS SANTOS NETO



SICREDI CREDUNI - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DAS 
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA E DAS DEMAIS 

INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO ESTADO DA PARAÍBA LTDA.
CNPJ: 03.428.338/0001-37 | NIRE – 25400005779

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 06/11/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ERRATA PUBLICADA NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 27/11/2021

O Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores das 
Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado da Paraíba e das demais Instituições e Órgãos Públicos no Estado da Paraíba 
LTDA, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser rea-
lizada no dia 14 de dezembro de 2021. Os delegados eleitos terão mandato de quatro anos, com início em 01/01/2022 e término 
em 31/12/2025, para representarem os associados nas Assembleias Gerais. A Cooperativa foi dividida em 24 (vinte e quatro) grupos 
seccionais, de acordo com o Art. 21 do Estatuto Social, para eleger, em cada grupo, um delegado efetivo e outro suplente. Os inte-
ressados em representar o grupo devem se inscrever diretamente na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua Antenor 
Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata ,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 882), 
Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitário, 
Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jaguaribe 
e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, no período de 08 de novembro a 08 de dezembro de 2021. Poderão se candida-
tar todos os associados maiores de 18 anos que estejam com suas obrigações em dia com a Cooperativa, que não tenham restrição 
em qualquer sistema público ou privado de cadastro e informações, autorizem a consulta da Cooperativa a esses sistemas, faça uso 
de, pelo menos, 2 (duas) soluções �nanceiras da Cooperativa, não exerça cargo ou função político-partidária quando de sua elei-
ção, ou durante o exercício do mandato que atenda as demais condições que elencadas no artigo 50 do Estatuto Social. A composi-
ção de cada grupo será apresentada em mural nos locais de trabalho e em todas as unidades da Sicredi Creduni. Encerrado o perío-
do de inscrição de candidaturas, os nomes dos candidatos inscritos por grupo seccional serão divulgados para todo o corpo social, 
após a divulgação, qualquer candidato no prazo de 48 horas, desde de que fundamentado em prova documental, pode requerer 
impugnação de candidatura(s). O pedido de impugnação será decidido pela Comissão Eleitoral no prazo máximo de 48 horas. Se 
houver empate será declarado eleito o cooperado com mais tempo de �liação na Cooperativa, persistindo o empate será declarado 
eleito o mais idoso. A eleição em cada grupo será realizada na data acima indicada, ou seja, no dia 14 de dezembro de 2021. As 
urnas de votação �carão à disposição do corpo social das 9:00h às 17:00h na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua 
Antenor Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 
882), Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitá-
rio, Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jagua-
ribe e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, bem como em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Montei-
ro, Cajazeiras e Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos.

Tendo em vista a convocação de todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser realizada no dia 14 de 
dezembro de 2021, o Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI no uso de suas atribuições estatutárias comu-
nica a rerrati�cação do edital de convocação publicado no dia 06 de novembro de 2021, para incluir o horário de votação das 9:00h 
às 17:00h do dia 14 de dezembro de 2021 e a votação em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Monteiro, Cajazeiras e 
Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos. Por clareza, republicamos o  edital corrigido na íntegra,

Campina Grande, 10 de dezembro de 2021.

sicredi.com.br/creduni

Paulo Ortiz Rocha de Aragão
Presidente do Conselho de Administração

inalterados os demais itens. 

 ELEIÇÃO DE DELEGADOS PARA REPRESENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL

CANDIDATOS GRUPO 22
MANDATO: 01/01/2022 -  31/12/2025

 HELENA SOARES DE SOUZA   THALES SPINELLI MAXIMO LINS



SICREDI CREDUNI - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DAS 
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA E DAS DEMAIS 

INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO ESTADO DA PARAÍBA LTDA.
CNPJ: 03.428.338/0001-37 | NIRE – 25400005779

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 06/11/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ERRATA PUBLICADA NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 27/11/2021

O Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores das 
Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado da Paraíba e das demais Instituições e Órgãos Públicos no Estado da Paraíba 
LTDA, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser rea-
lizada no dia 14 de dezembro de 2021. Os delegados eleitos terão mandato de quatro anos, com início em 01/01/2022 e término 
em 31/12/2025, para representarem os associados nas Assembleias Gerais. A Cooperativa foi dividida em 24 (vinte e quatro) grupos 
seccionais, de acordo com o Art. 21 do Estatuto Social, para eleger, em cada grupo, um delegado efetivo e outro suplente. Os inte-
ressados em representar o grupo devem se inscrever diretamente na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua Antenor 
Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata ,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 882), 
Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitário, 
Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jaguaribe 
e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, no período de 08 de novembro a 08 de dezembro de 2021. Poderão se candida-
tar todos os associados maiores de 18 anos que estejam com suas obrigações em dia com a Cooperativa, que não tenham restrição 
em qualquer sistema público ou privado de cadastro e informações, autorizem a consulta da Cooperativa a esses sistemas, faça uso 
de, pelo menos, 2 (duas) soluções �nanceiras da Cooperativa, não exerça cargo ou função político-partidária quando de sua elei-
ção, ou durante o exercício do mandato que atenda as demais condições que elencadas no artigo 50 do Estatuto Social. A composi-
ção de cada grupo será apresentada em mural nos locais de trabalho e em todas as unidades da Sicredi Creduni. Encerrado o perío-
do de inscrição de candidaturas, os nomes dos candidatos inscritos por grupo seccional serão divulgados para todo o corpo social, 
após a divulgação, qualquer candidato no prazo de 48 horas, desde de que fundamentado em prova documental, pode requerer 
impugnação de candidatura(s). O pedido de impugnação será decidido pela Comissão Eleitoral no prazo máximo de 48 horas. Se 
houver empate será declarado eleito o cooperado com mais tempo de �liação na Cooperativa, persistindo o empate será declarado 
eleito o mais idoso. A eleição em cada grupo será realizada na data acima indicada, ou seja, no dia 14 de dezembro de 2021. As 
urnas de votação �carão à disposição do corpo social das 9:00h às 17:00h na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua 
Antenor Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 
882), Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitá-
rio, Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jagua-
ribe e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, bem como em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Montei-
ro, Cajazeiras e Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos.

Tendo em vista a convocação de todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser realizada no dia 14 de 
dezembro de 2021, o Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI no uso de suas atribuições estatutárias comu-
nica a rerrati�cação do edital de convocação publicado no dia 06 de novembro de 2021, para incluir o horário de votação das 9:00h 
às 17:00h do dia 14 de dezembro de 2021 e a votação em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Monteiro, Cajazeiras e 
Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos. Por clareza, republicamos o  edital corrigido na íntegra,

Campina Grande, 10 de dezembro de 2021.

sicredi.com.br/creduni

Paulo Ortiz Rocha de Aragão
Presidente do Conselho de Administração

inalterados os demais itens. 

 ELEIÇÃO DE DELEGADOS PARA REPRESENTAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL

CANDIDATOS GRUPO 23
MANDATO: 01/01/2022 -  31/12/2025

 CARMEN LUCIA DO NASCIMENTO   MARCONI JOSE PEREIRA DE BRITO   VAGNER CESARINO DE SOUZA 



SICREDI CREDUNI - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DAS 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 06/11/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ERRATA PUBLICADA NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 27/11/2021

O Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores das 
Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado da Paraíba e das demais Instituições e Órgãos Públicos no Estado da Paraíba 
LTDA, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser rea-
lizada no dia 14 de dezembro de 2021. Os delegados eleitos terão mandato de quatro anos, com início em 01/01/2022 e término 
em 31/12/2025, para representarem os associados nas Assembleias Gerais. A Cooperativa foi dividida em 24 (vinte e quatro) grupos 
seccionais, de acordo com o Art. 21 do Estatuto Social, para eleger, em cada grupo, um delegado efetivo e outro suplente. Os inte-
ressados em representar o grupo devem se inscrever diretamente na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua Antenor 
Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata ,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 882), 
Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitário, 
Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jaguaribe 
e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, no período de 08 de novembro a 08 de dezembro de 2021. Poderão se candida-
tar todos os associados maiores de 18 anos que estejam com suas obrigações em dia com a Cooperativa, que não tenham restrição 
em qualquer sistema público ou privado de cadastro e informações, autorizem a consulta da Cooperativa a esses sistemas, faça uso 
de, pelo menos, 2 (duas) soluções �nanceiras da Cooperativa, não exerça cargo ou função político-partidária quando de sua elei-
ção, ou durante o exercício do mandato que atenda as demais condições que elencadas no artigo 50 do Estatuto Social. A composi-
ção de cada grupo será apresentada em mural nos locais de trabalho e em todas as unidades da Sicredi Creduni. Encerrado o perío-
do de inscrição de candidaturas, os nomes dos candidatos inscritos por grupo seccional serão divulgados para todo o corpo social, 
após a divulgação, qualquer candidato no prazo de 48 horas, desde de que fundamentado em prova documental, pode requerer 
impugnação de candidatura(s). O pedido de impugnação será decidido pela Comissão Eleitoral no prazo máximo de 48 horas. Se 
houver empate será declarado eleito o cooperado com mais tempo de �liação na Cooperativa, persistindo o empate será declarado 
eleito o mais idoso. A eleição em cada grupo será realizada na data acima indicada, ou seja, no dia 14 de dezembro de 2021. As 
urnas de votação �carão à disposição do corpo social das 9:00h às 17:00h na Sede da Sicredi Creduni em Campina Grande PB (Rua 
Antenor Navarro 496, Prata) ou nas Agências situadas, na Rua Antenor Navarro, 571, Prata,  Campus da UFCG (Rua Aprígio Veloso 
882), Campus da UEPB (Rua Domitila Cabral de Castro SN, Central de aulas), em João Pessoa no Campus da UFPB (Jardim Universitá-
rio, Centro de Vivência SN), na Rua Dr. Hortêncio Ribeiro 254, Conjunto Castelo Branco II ou na Praça General João Neiva, 88C, Jagua-
ribe e em Patos na Rua Escritor Rui Barbosa, 412, Centro, bem como em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Montei-
ro, Cajazeiras e Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos.

Tendo em vista a convocação de todos os associados com direito a voto para a eleição de delegados a ser realizada no dia 14 de 
dezembro de 2021, o Presidente do Conselho de Administração da SICREDI CREDUNI no uso de suas atribuições estatutárias comu-
nica a rerrati�cação do edital de convocação publicado no dia 06 de novembro de 2021, para incluir o horário de votação das 9:00h 
às 17:00h do dia 14 de dezembro de 2021 e a votação em urnas itinerantes nas cidades de Areia, Bananeiras, Monteiro, Cajazeiras e 
Sousa, bem como na cidade de Campina Grande, João Pessoa e Patos. Por clareza, republicamos o  edital corrigido na íntegra,

Campina Grande, 10 de dezembro de 2021.

sicredi.com.br/creduni

Paulo Ortiz Rocha de Aragão
Presidente do Conselho de Administração

inalterados os demais itens. 
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ANTONIO CLAUDIO DA SILVEIRA ALVES   DIVANIRA FERREIRA MAIA   GEORGE IVISSON VITAL RIBEIRO   

    


