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Investimento do Estado com a pavimentação de 16km da rodovia é de R$ 13,7 milhões. Esta é a segunda parte da obra

O governador Ricardo 
Coutinho inaugura nessa 
quarta-feira, (28), às 15h, 
em Boa Vista, o trecho de 
16km que complementa a  
pavimentação da rodovia 
PB-138, que interliga Cam-
pina Grande com a BR-412 
em direção ao Cariri. Ao 
todo, a extensão total re-
formada foi de 34km.

É mais uma obra do 
Programa Caminhos da 
Paraíba, contemplando 
uma população de 350 
mil habitantes de Campi-
na Grande e da região do 
Cariri, além de milhares 
de usuários que trafegam 

diariamente pela rodovia.
O investimento do 

Governo do Estado com a 
pavimentação da rodovia 
neste trecho de 16km é 
de R$ 13,7 milhões, com 
recursos próprios, propor-
cionando aos usuários em 
geral toda uma infraestru-
tura rodoviária, especial-
mente de Campina Grande, 
maior centro comercial e 
industrial da região, me-
lhorando a qualidade de 
vida dos habitantes, au-
mentando a oferta de em-
prego e renda, apoiando as 
atividades de mineração 
de bentonita na região.

Governo entrega rodovia que 
interliga CG com a BR-412

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA N°. 030/2012, 
CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP E A EMPRESA ARTFLEX ESTOFADOS LTDA.

Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, nesta cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, a COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO  DA  PARAÍBA - CINEP, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade de economia mista, 
órgão integrante da administração pública indireta do Estado da Paraíba, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 09.123.027/0001-46, com sede 
à Rua Feliciano Cirne, n°. 50, Bairro de  Jaguaribe, João Pessoa, Paraíba (CEP 58.015-570), neste ato e por força de lei e determinação 

estatutária aqui representada por seus Diretores Presidente e de Operações, respectivamente, TATIANA DA ROCHA DOMICIANO, brasileira, divorciada, administradora, portadora da 
Cédula de Identidade/RG n°. 1.792.366 (SSDS/PB) e inscrita no CPF sob o n°. 021.731.374-41, e THOMPSON FERNANDES MARIZ, brasileiro, divorciado, engenheiro químico, portador 
da Cédula de Identidade/RG n°. 751.599 - 2ª Via (SSP/PB) e inscrito no CPF sob o n°. 160.623.704-78, ambos residentes e domiciliados nesta Capital, com base na legislação pátria 
vigente, resolvem por bem RESCINDIR UNILATERALMENTEo Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda n°. 030/2012, celebrado com a ARTFLEX ESTOFADOS LTDA,  
pessoa jurídica de direito privado, constituída na forma da lei e inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 12.324.551/0001-90, com sede à Rua Coronel Mendes Ribeiro, s/n, Galpão III, Várzea 
Nova, Santa Rita, Paraíba (CEP 58.304-500),tendo por objeto a aquisição de um imóvel, para uso industrial, com área total de 2.400,00m² (dois mil e quatrocentos metros quadrados), 
localizado à Rua Projetada, Lote 0219, Quadra 182, do Distrito Industrial José Nilson Crispim (expansão João Pessoa), município deJoão Pessoa, neste Estado, operando-se tal rescisão 

PARAÍBA - CINEP, em 15 de agosto de 2012; Considerando que a ARTFLEX ESTOFADOS LTDA não cumpriu as condições resolutivas do Contrato Particular de Promessa de Compra 

exclusão das demais sanções igualmente previstas; Considerando o pleno direito de RESCINDIR UNILATERALMENTE o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda n°. 
030/2012, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP o faz por decisão de seus Diretores Presidente e de Operações, na data de 15 de março de 2018, conforme 
Resolução de Diretoria n°. 019/2018,  razão pela qual cessam todos os direitos e obrigações das partes, a partir desta data, excetuando-se as responsabilidades pelos atos já decorridos 

acima, FICA RESCINDIDO, DE PLENO DIREITO, O CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA N°. 030/2012.
João Pessoa, 19 de março de 2018.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP
 TATIANA DA ROCHA DOMICIANO

Diretora Presidente
THOMPSON FERNANDES MARIZ

Diretor de Operações 
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O Prêmio Ceci Melo de Participação Social está na sua sexta versão, e nesta edição homenageia mais uma grande mulher, Dilei Aparecida, do MST

Mês da Mulher

Orçamento Democrático concede 
Prêmio Ceci Melo a gestoras e líderes

A Secretaria Executiva 
do Orçamento Democrá-
tico Estadual, em parceria 
com a Secretaria de Estado 
da Mulher e da Diversida-
de Humana, concede nes-
ta quarta-feira, (28), em 
Campina Grande, o Prêmio 
Ceci Melo de Participação 
Social – Ano Dilei Apareci-
da. O Prêmio homenageará 
mulheres - conselheiras, 
lideranças e gestoras, e faz 
parte das comemorações 
do Dia Internacional da 
Mulher  (8 de março). A so-
lenidade acontece a partir 
das 18h, no Centro de For-
mação de Educadores de 

Campina Grande, no bairro 
das Malvinas, e deve reunir 
mulheres das 14 regiões do 
Estado.

O Prêmio homena-
geará 14 mulheres con-
selheiras do Orçamento 
Democrático, eleitas recen-
temente para o mandato 
de dois anos e mais 14 li-
deranças populares, além 
da gestora homenageada, 
a prefeita do município de 
Conde, Márcia Lucena.

O Governo da Paraíba 
concede, anualmente, den-
tro das comemorações alu-
sivas ao Dia Internacional 
da Mulher (8 de março), o 

Prêmio Ceci Melo de Par-
ticipação Social, contem-
plando mulheres que se 
destacam na atuação pes-

em prol de uma sociedade 
mais justa e igualitária.

Este prêmio, criado 
em 2013, homenageia Ce-
zariana Macena de Melo, 
Ceci Melo, militante femi-
nista, dirigente partidária, 
ativista do movimento de 
mulheres, coordenadora 
do Centro Acorda Mulher, 
em Bayeux, e pedagoga 
na Casa Pequeno Davi, em 
João Pessoa.

O Prêmio Ceci Melo de 

Participação Social está na 
sua sexta versão, e nesta edi-
ção homenageia mais uma 
grande mulher, Dilei Apare-
cida, uma militante do Mo-
vimento dos Trabalhadores 
Sem Terra (MST), uma das 
mais combativas e militante 
na luta pela terra. Filha de 
camponeses, catarinense de 
Joiville, desde muito cedo 

vida, saindo do conforto da 
temperatura fria para o sol 
escaldante do Nordeste. Aqui 
encontrou em pleno calor 

-
res vermelhas na organiza-
ção do movimento da classe 
camponesa e dos e das tra-
balhadoras e trabalhores do 
campo. Mulher destemida, 
sem medo algum, germinou 
o Movimento dos Sem Terra 
(MST) na Paraíba, sendo hoje 
referência nacional. Passou 
um tempo nas terras de Fidel 
Castro, em Cuba. Voltou ao 
Brasil ainda mais aguerrida 
e continua resistindo até os 
dias atuais no combate às 
desigualdades sociais.

 
Márcia Lucena
A professora Márcia Lu-

cena começou a sua carrei-
ra como educadora aos 17 
anos, quando dava aula para 
crianças. Na juventude cur-
sou Comunicação Social, na 
UFPB, mas logo em seguida, 
deixa o curso e ingressa em 
outro - Educação Artística, 
ingressando, posteriormen-
te, no mestrado. Márcia foi 
convidada para assumir a 
implementação e a coorde-
nação de um programa novo 
no Brasil - o Projovem - na 
versão Original e Projovem 
Urbano em João Pessoa. Tam-
bém foi convidada, logo em 
seguida, à Secretaria Execu-
tiva de Estado da Educação e 
assim, depois, a titularidade 
da pasta. Márcia Lucena foi 
ainda presidente da Funesc e 
hoje é a atual prefeita do mu-
nicípio de Conde, eleita com 
6.477 votos (49,10% dos vo-
tos) - a mais alta diferença de 
votos da história da cidade.

Modernização rodoviária
O superintendente do DER, Carlos Pereira 

de Carvalho e Silva, ao destacar a pavimen-
tação de mais uma importante obra da malha 
estadual, lembra que a pavimentação da PB-
138 proporciona a modernização da infraes-
trutura rodoviária de uma das maiores regiões 
do Estado. Seguramente, a rodovia, aliada aos 
benefícios da transposição das águas do São 
Francisco, melhora a qualidade de vida dos 
habitantes da região, aumentando a oferta de 
emprego e renda e oferece mais segurança aos 
seus usuários.

 Com a pavimentação do trecho, os moto-
ristas que trafegam no sentido Campina Gran-
de/Cariri, ou vice-versa pela BR-412/BR-230, 
agora poderão evitar o trecho até a Praça do 
Meio do Mundo, que tem um tráfego intenso 
e perigoso, optando pela rodovia de Catolé 
de Boa Vista, reduzindo o percurso em 15km 
e ainda o tempo de viagem.

 A rodovia, que tem uma plataforma de 
10 metros, pavimentada em CBUQ (Con-
creto Betuminoso Usinado a Quente), conta 
também com uma moderna sinalização ho-
rizontal e vertical.


