
Na China, presidente da ACCG
faz contatos com empresas
e centros de pesquisas 

 presidente da Associação Comercial e Empresarial de OCampina Grande, Marcos Procópio, está em viagem pelos 
países da China e da Índia, em missão empresarial.  O 

obje�vo da viagem é no sen�do de manter contatos com 
ins�tuições e empresas na busca de parcerias e troca de 
experiências com interessados em estabelecer negócios no 
Brasil, notadamente na Paraíba.  Marcos foi informado que 
existem cerca de 50 grandes empresas chinesas querendo se 
instalar no Brasil, principalmente no Nordeste, onde estariam 
interessadas nos mercados de tecnologia e turismo.

O presidente da Associação Comercial acredita que a Paraíba tem 
potencial para atrair inves�mentos da China, que proporcionarão 
desenvolvimento, emprego e renda para os paraibanos. Na 
China, Marcos Procópio também fez contatos com centros de 
estudos e pesquisas visando aproximá-los das ins�tuições 
congêneres instaladas em Campina Grande.

COMTUR reúne-se com candidato
ao governo da Paraíba
O Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), órgão formado 
por empresários do setor de turismo de Campina Grande, promove 
encontro nesta terça-feira com o candidato ao Governo do Estado 
da Paraíba, Lucélio Cartaxo. O encontro está marcado para 
acontecer na Associação Comercial, a partir das 10 horas.

Na Internet: UNECS promove debate
entre presidenciáveis neste dia 14

A União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços – 
UNECS – promove nesta terça-feira, 14 de agosto, das 9h às 18h, 
o evento Diálogo com os Candidatos à Presidência da República, 
no Complexo Brasil 21, em Brasília. O evento será transmitido em 
tempo real pelos canais da UNESC no Facebook e Youtube. O 
encontro receberá os candidatos mais bem posicionados nas 
pesquisas de opinião para as eleições de outubro. Cada 
presidenciável discorrerá suas ideias separadamente e terá 45 
minutos para explanações, distribuídos em quatro blocos 
temáticos e com a presença de um mediador. Após cada 
participação, haverá também uma coletiva de imprensa de 15 
minutos. O evento será restrito à imprensa e a convidados das oito 
associações nacionais ligadas ao comércio e serviços que compõe 
a UNECS.

Conheça a UNESC
Criada em 2014, a UNECS é formada por oito das maiores 
instituições brasileiras representativas da área do comércio e 
serviços. Juntas, as empresas representadas pelas entidades 
congregadas na UNECS, respondem por 15% do PIB brasileiro; 
65% das operações de crédito e débito no país e 22 milhões de 
geração de empregos diretos. Compõem a UNESC: 
A ssociação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos 
Industrializados (ABAD),
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL),
Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS),
Associação Brasileira de Automação para o Comércio (AFRAC),
Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (ALSHOP),
Associação Nacional dos Comerciantes de Material de 
Construção (ANAMACO),
Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do 
Brasil (CACB),
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL)

Saem Regras para Consolidação
de Débitos Previdenciários no PERT
A ACCG recebeu comunicado da Receita Federal do Brasil 
informando que através da Instrução Normativa RFB 1.822/2018 
foram disciplinadas as regras relativas à prestação das 
informações necessárias  à  consolidação de débitos 
previdenciários no Programa Especial de Regularização 
Tributária (Pert). O contribuinte que optou pelo pagamento à vista 
ou pelo parcelamento dos débitos previdenciários no PERT 
deverá indicar, exclusivamente no sítio da RFB na Internet, nos 
dias úteis do período de 6 a 31 de agosto de 2018, das 7 horas às 21 
horas, horário de Brasília:

I – os débitos que deseja incluir no Pert;
II – o número de prestações pretendidas, se for o caso;
III – os montantes dos créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de 
base de cálculonegativa da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL) a serem utilizados para liquidação de até 80% 
(oitenta por cento) da dívida consolidada, se for o caso; e
IV – o número, a competência e o valor do pedido eletrônico de 
restituição efetuado por meio do programa Pedido de Restituição, 
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação 
(PER/DCOMP), relativos aos demais créditos próprios a serem 
utilizados no Pert, se for o caso.


