
ACCG: diálogo deve ser a chave para
abrir as portas do desenvolvimento

a úl�ma terça-feira (09), o Conselho Diretor da NAssociação Comercial e Empresarial de Campina Grande 
esteve reunido sob a liderança do presidente Marcos 

Procópio. Na oportunidade, o órgão máximo de orientação e 
deliberação da en�dade classista, composto por 40 empresários 
que representam todos os setores da economia da cidade, fez 
uma avaliação dos resultados das eleições de 07 de outubro, 
quando foi eleito o governador, senadores e deputados federais 
e estaduais. O entendimento do colegiado é de que o diálogo 
deve con�nuar sendo a chave para abrir as portas que possam 
conduzir o país e o estado pelos caminhos da paz, da 
democracia, do progresso e do desenvolvimento econômico e 
social.

Preservação da democracia
Em relação à eleição em segundo turno, para a escolha do 
presidente do Brasil, a Associação Comercial se mostra 
preocupada com a divisão polí�ca do País. A en�dade acredita 
na sua crença, de que o Brasil precisa de um governo que 
preserve a democracia, resguarde nossas ins�tuições, respeite 
nossa carta magna e que tenha condições de promover as 
reformas necessárias para resolver a crise fiscal e �rar a 
sociedade da crise que se instalou no País, gerando milhões de 
desemprego e a ex�nção de milhares de empresas.

Carta da CACB
A Confederação das Associações Comerciais do Brasil, após 
reunião realizada em Brasília, na última quarta-feira, divulgou 
Carta Aberta, através da qual manifesta sua posição em relação a 
eleição presidencial: “Precisamos preservar a democracia e as 
ações – como a operação ‘Lava Jato’ – que têm nos libertado da 
corrupção e das más práticas de gestão, tornando o Brasil mais 
transparente e mais confiável”, diz a nota.

O documento é assinado por George Teixeira Pinheiro, 
presidente da CACB. Ainda de acordo com o texto, a 
confederação diz que “Precisamos afastar os maus políticos do 
poder. Não podemos permitir que o Brasil dê um passo para trás e 
que condenados pela Justiça e envolvidos com comprovados 
esquemas de corrupção voltem a governar nosso país”. De 
acordo com a CACB, ela representa 27 federações do setor, com 
2.300 associações e mais de 2 milhões de empresários.

Conselhos de representação social
Como entidade empresarial pluralista e não setorial, com 92 anos 
de fundação, a Associação Comercial e Empresarial de Campina 
Grande (ACCG) tem forte atuação na vida da cidade. Como 
representante de importante segmento da sociedade, a ACCG 
integra diversos órgãos e fóruns de discussão, elegendo ou 
indicando representantes para atuarem nesses órgãos e fóruns. A 
participação efetiva nos conselhos sociais e comunitários é de 
grande importância para a defesa dos direitos e interesses dos 
empresários campinenses, em diversos setores.

As representações fazem com que a Associação Comercial esteja 
sempre à frente nas ações e propostas, permitindo a atualização 
constante da instituição, no que se refere à atuação de setores 
específicos, no âmbito governamental e outros, a exemplo de 
setores como saúde, segurança pública e mobilidade urbana. 
Atualmente, a ACCG tem representação nos seguintes conselhos 
e órgãos da sociedade civil e governamentais:

CITTA - Centro de Inovação Tecnológica Telmo Araújo
Colegiado de Vogais da Junta Comercial do Estado da Paraíba
CTMU - Comitê Técnico de Mobilidade Urbana de Campina 
Grande
Conselho da Cidade
Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Energisa 
Borborema
Conselho Deliberativo da Fundação Assistencial da Paraíba – 
FAP
Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico
Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas
Conselho Municipal de Recursos Fiscais
Conselho Municipal de Saúde
Conselho Municipal de Segurança Pública
Conselho Municipal de Turismo

Mais informações sobre a atuação da ACCG nesses órgãos e 
conselhos pelo telefone 3341.3306

Genuínamente campinense

Tintas Lux: parceira do patrimônio histórico
Após executar obras de melhorias e adequações nas suas 
instalações internas, a Associação Comercial parte, agora, para 
renovar a pintura externa do seu edi�cio-sede. Para cumprir 
esta missão, a en�dade conta com a valiosa contribuição das 
Tintas Lux, empresa genuinamente campinense, que está 
contribuindo com a �nta necessária para a manutenção do 
imóvel, patrimônio empresarial da cidade. A ACCG agradece às 
Tintas Lux pela ação de cooperação e por sua polí�ca de 
preservação ambiental e do patrimônio histórico de Campina 
Grande.


