
Parceria viabilizará projetos na

“O projeto visa transformar empresas em negócios criativos e 
inovadores, contribuindo para o desenvolvimento local, com 
inclusão social, empresas não poluentes, valorizando as 
características regionais e promovendo a inovação 
tecnológica, sem as dificuldades de expansão econômica 
comuns dos modelos tradicionais”, destacou Regina, que 
também se reuniu recentemente com gestores de Cabedelo e 
Queimadas para apresentação e discussão do projeto.

Fórum de Direito do Trabalho

área de economia criativa

 

Inserir os pequenos negócios nas novas economias, 
especialmente a criativa, buscando contribuir para a geração de 
resultados, o desenvolvimento local, a inovação e a inclusão 
social. Essa é a proposta do Projeto de Economia Criativa, 
desenvolvido pelo Sebrae Paraíba, que recentemente firmou 
parceria com três prefeituras para expandir o alcance desta 
iniciativa no estado. No caso de Campina Grande, a parceria foi 
firmada durante reunião realizada na Agência Regional do 
Sebrae, que contou, entre outros participantes, com a presença 
do prefeito Romero Rodrigues, do diretor técnico do Sebrae 
Paraíba, Luiz Alberto Amorim, do empresário e membro do 
Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae, Alexandre Moura, 
do gerente regional, João Alberto Miranda, e da gestora do 
Projeto de Economia Criativa, Regina Amorim.    

tem apoio institucional da ACCG

O II Fórum de Direito do Trabalho: Saúde e Segurança do 
Trabalho, tem o propósito de reunir pessoas de múltiplas 
inserções profissionais e sociais para discutir temas referentes 
ao mundo do trabalho e os impactos sobre a saúde e segurança 
do trabalho. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
instituiu o dia 28 de abril como o Dia Mundial da Segurança e 
da Saúde no Trabalho, em memória às vítimas de acidentes e 
doenças relacionadas ao trabalho. No Brasil, a Lei 11.121/2005 
instituiu o mesmo dia como o Dia Nacional em Memória das 
Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho.

O Fórum tem como finalidade fortalecer a integração da classe 
e abre oportunidade para os congressistas que atuam nessa área 
a buscarem uma nova atualização legislativa e técnica. Os 
associados da ACCG e usuários do Cartão Rede de Descontos 
terão condições especiais. Entre em contato pelo Instagram do 
evento @forumdireitodotrabalho ou (83) 99361-7146 e não 
fique de fora. Todos os participantes receberão certificado de 
25 horas aula.

OBJETIVO

Eventos pré-carnaval
movimentam turismo
de Campina Grande
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mpresas dos setores de restaurantes e hotéis de ECampina Grande estão confiantes com os resultados 
que a programação do pré-carnaval da cidade deixará 

para a economia do município. A informação é do diretor da 
ACCG e presidente do Sindicato Empresarial das Empresas de 
Alimentação e Hospedagem, Divaildo Junior (foto). Segundo o 
presidente do SindCampina, nesse período de pré-Carnaval os 
hotéis já possuem uma quantidade de reservas maior do que o 
ano passado e a previsão é que a Rainha da Borborema tenha 
cerca de 90% dos leitos dos hotéis ocupados.

O dirigente também está otimista com o chamado “Carnaval 
da Paz”, que reúne milhares de pessoas na cidade em torno de 
temas religiosos, filosóficos e espiritual. Divaildo Junior 
explicou que o “Carnaval da Paz” está sendo divulgado e 
promovido por diversas cidades do Nordeste, inclusive no 
último congresso da CVC. Segundo ele, o importante é que o 
evento mantenha seu ritmo de crescimento e consolidação, 
porque o “Carnaval da Paz” tem um potencial enorme, e que 
atraia gente de outras cidades, de outras regiões e até de 
outros países para Campina Grande. 
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FORTALEÇA SEU
NEGÓCIO E DESCUBRA
AS VANTAGENS DE
SER ASSOCIADO

O empresário Alexandre Moura (primeiro à direita), que
representa as associações comerciais no Conselho 
do SEBRAE Paraíba, promoveu o encontro entre o 
SEBRAE e a Prefeitura de Campina Grande.
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