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Prefeito participa da primeira
reunião da ACCG em 2019

N

esta quarta-feira, a partir das 19 horas, a Associação
Comercial e Empresarial de Campina Grande promove
importe reunião com seus diretores e associados,
iniciando o trabalho da nova gestão liderada pelo presidente
Marcos Procópio. Na oportunidade, o prefeito Romero
Rodrigues (E) estará apresentando para a classe empresarial
às ações e projetos do governo municipal, visando o
desenvolvimento econômico a geração de empregos no
município.

Reunião com o Trade Turístico

Na quinta-feira próxima, 07, a Associação Comercial, o
Sindihoteis e o Paraíba C&B estarão reunindo seus associados
para iniciar o processo de formatação de uma estratégia de
negócios, do próprio setor, visando integrar os segmentos que
formam o trade turístico e fortalecer o calendário de eventos de
Campina Grande. Para o presidente da ACCG, Marcos
Procópio, com a chegada de novos hotéis na cidade, ampliando
consideravelmente o número de leitos e os espaços para a
realização de congressos, seminários e atividades comerciais, o
segmento do turismo de Campina Grande precisa está
articulado para atrair novos eventos. O encontro está previsto
para acontecer às 19 horas, na própria Associação Comercial.

Novos hotéis em Campina Grande

São grandes as expectativas para o crescimento das
potencialidades da cidade de Campina Grande como destino
turístico na região. E não é para menos. A cidade que se destaca
como importante polo estudantil, comercial, industrial e tem
reconhecimento nacional por realizar “O Maior São João do
Mundo”, está recebendo altos investimentos na sua
infraestrutura hoteleira, com a chegada de grandes redes. A
rede IBIS Styles (foto), do grupo ACCOR, foi a primeira a abrir
as portas em Campina Grande, como resultado de parceria
firmada com um empreendimento local, do empresário
Marcelo Vidal. Até o final do ano, outras duas marcas famosas
também estarão reforçando e privilegiando o mercado
hoteleiro campinense, através de investimentos e parcerias
com empresários locais: as redes Slavieiro Hoteis e Intercity.

ACCG leva comitiva para o Retail Trends Pós NRF

A Associação Comercial de Campina Grande está conduzindo
uma comitiva de empresários associados para participar do
Retail Trends Pós NRF, dia 19 próximo na cidade de Natal
(RN). O evento traz um conteúdo exclusivo sob a curadoria dos
especialistas do Grupo GS& que estiveram em Nova Iorque e
traduzem para o público nacional a melhor forma de aplicar as
tendências e novidades mundiais na realidade brasileira.

O que é?

O extrato da síntese do que aconteceu na NRF Retail’s Big
Show. Palestrantes da GS&MD e convidados especiais
adaptando insights para o mercado nacional. Networking com
as principais lideranças do varejo brasileiro.

Diferenciais

Conteúdo exclusivo com os principais especialistas do
mercado brasileiro. Palestras e cases com as tendências
mundiais adaptadas para a realidade nacional. Troca de
experiências com os mais importantes nomes do varejo do
Brasil. Expertise de mais de 29 anos realizando curadoria e
levando delegações aos eventos de varejo mais importantes do
mundo

Dias Toffoli
A sociedade também é responsável
pela solução de conflitos

Para o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro
Dias Toffoli, não se pode transferir ao Poder Judiciário todos os
conflitos que existem na sociedade. Ele defendeu a busca de
meios extrajudiciais de solução dos conflitos, tais como
negociação, conciliação, mediação e arbitragem, a partir de
uma mudança cultural. “É necessário investir em uma mudança
de cultura. A sociedade, através das suas organizações, das suas
lideranças, também é responsável pela solução de conflitos. E
não só o Estado. E, muito menos, exclusivamente, o Poder
Judiciário. A sociedade não deve ser estado-dependente”.

Valor da UFR-PB de fevereiro
permanece em R$ 49,41

O valor da Unidade Fiscal de Referência do Estado da Paraíba
(UFR-PB) de fevereiro, que serve de base para calcular as
multas no âmbito na gestão Estadual, permaneceu com o
mesmo valor de janeiro (R$ 49,41). A UFR-PB é atualizada
mensalmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), que é calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística). Como o índice do IPCA do mês de
dezembro de 2018 teve uma leve alta de 0,15%, o valor da
UFR-PB de fevereiro compensou a deflação de novembro de
2018 (-0,16%), quando o índice permaneceu o mesmo.
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