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Varejo da Paraíba reage à crise
e apresenta taxa de expansão
A Diretoria da Associação Comercial de Campina Grande 
recebeu com entusiasmo a informação divulgada recentemente 
pelo IBGE, revelando que, após três anos de crise econômica 
do país, as vendas do varejo paraibano registram recuperação 
no ano passado ao apresentar a terceira maior taxa de 
crescimento do Nordeste. Dados da Pesquisa Mensal do 
Comércio (PMC) do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) mostram que houve expansão de 2,2% do 
volume de vendas em 2018.  Os estados do Rio Grande do 
Norte (6,8%), Maranhão (5,9%) e Paraíba (2,2%) 
apresentaram os maiores crescimentos da Região, enquanto a 
média do país apresentou alta de 2,3%.

PB registra única taxa de crescimento 
A Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE também divulgou os 
dados do volume de vendas do varejo de dezembro em relação 
ao mês anterior. A Paraíba apresentou a única taxa de 
crescimento do país (0,4%) entre as 27 unidades da federação, 
incluindo o Distrito Federal. Além do país que registrou um 
tombo de 2,3% neste indicador, os demais 26 Estados e DF 
registraram retração em dezembro sobre novembro como Acre 
(-12,9%) e Amapá (11,9%) que lideraram a queda no país.  

Varejo ampliado
Os dados da pesquisa do varejo ampliado da Paraíba, que 
incluem os segmentos de veículos, peças e materiais de 
construção, mostraram recuperação mais forte no ano passado 
no acumulado de 12 meses com alta de 3,9%.

Associados da ACCG têm acesso a cursos da FGV 

Os associados da Associação Comercial e Empresarial de 
Campina Grande (ACCG) e seus dependentes, desde o início 
deste mês, passaram a contar com mais um benefício que 
garante acesso a programas de capacitação e aperfeiçoamento 
profissional. O presidente da ACCG, Marcos Procópio, 
divulgou esta semana que a entidade firmou uma importante 
parceria com a Mrh Gestão, conveniada exclusiva da FGV – 
Fundação Getúlio Vargas na Paraíba. Através desta parceria, os 
associados da Associação Comercial passam a ter acesso a 
cursos de pós-graduação Latu Sensu da FGV, além dos 
programas de treinamentos próprios da Mrh. Para mais 
informações, os associados da ACCG devem procurar a 
secretaria da entidade.  

A ACCG tem parceria com o Dias Estacionamento
A partir de agora os usuários que utilizarem as instalações do 
Dias Estacionamento e  apresentarem o t icket  de 
estacionamento carimbado pela ACCG ou pelo Clubjob 
Coworking, ganharão muito mais vantagens.

Atenção para as regras:
 1 - Para fazer jus ao benefício o usuário deverá apresentar o 
TICKET DE ESTACIONAMENTO DEVIDAMENTE 
CARIMBADO E ASSINADO PELA ACCG OU CLUBJOB 
COWORKING. 2- Esse benefício é válido APENAS de 2ª à 6ª 
das 8h às 18h (horário comercial).3- O pagamento deverá ser 
feito diretamente ao DIAS ESTACIONAMENTO, implicando 
dizer
que a ACCG não será responsável por qualquer tipo de 
insolvência de crédito por parte dos usuários do respectivo 
serviço.

Observação: a ACCG não se responsabilizará pela utilização 
indevida do TICKET DE
ESTACIONAMENTO utilizados fora do horário comercial ou 
por associados já desligados do
quadro social da ACCG ou CLUBJOB COWORKING.

Endereços da Dias Estacionamento
Rua Treze de Maio n° 207
Rua João Lourenço Porto n° 68
Rua João Tavares n° 521

 empresário Paulo Barros Cezar Martins, 

Opresidente da Cooperativa de crédito dos 
empresários de Campina Grande, instituição que 

em 2010 nasceu de iniciativa da ACCG e hoje atua em 
toda a Paraíba, anunciou durante reunião da Associação 
Comercial que nos próximos dias serão iniciados os 
trabalhos de construção da sede própria da cooperativa, 
situada na Rua João da Mata, centro da cidade. 

Paulo Martins destacou que atualmente a CGCRED-
Sicoob conta R$ 300 milhões de ativos e R$ 70 milhões 
em patrimônio, se apresentando como uma das maiores 
do gênero em todo o Nordeste.  O dirigente da 
organização de crédito também informou que na próxima 
Assembleia Geral, a cooperativa estará decidindo sobre 
os destinos que serão dados aos R$ 22 milhões como 
resultado das “sobras”, referentes ao exercício de 2018.
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