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ACCG presente na
instalação da Associação
Comercial de Queimadas

Na última quinta-feira, a Associação Comercial e Empresarial 
de Campina Grande recebeu a visita da Frente Parlamentar do 
Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico, através 
dos deputados estaduais Eduardo Carneiro, Polyana Dutra e 
Tovar Correia Lima. Conforme decisão tomada na reunião do 
dia 15 de agosto, a Frente Parlamentar trouxe o secretário 
executivo da Receita Estadual, Bruno Frade para tratar de temas 
de interesse dos contribuintes paraibanos, além de estreitar o 
relacionamento entre os dois setores. 

Durante a reunião,  três temas importantes para o 
desenvolvimento do estado e da geração de empregos: penhora 
administrativa, instituto da dupla visita e o Fundo Estadual de 
Equilíbrio Fiscal. 

ACCG, Frente Parlamentar e Receita Estadual 
discutem políticas para o desenvolvimento da PB

Como resultado do encontro, a Associação Comercial e a Frente 
Parlamentar estarão encaminhando documento à Receita 
Estadual, oferecendo contribuições técnicas visando adequar a 
legislação tributária da Paraíba ao atual momento econômico e 
social do estado e do país, visando também tornar o estado mais 
competitivo.

O Secretário de Indústria e Comércio do Governo do Estado da 
Paraíba, Rodolfo Rodrigues, também participou do encontro 
empresarial. A reunião contou com a participação expressiva de 
empresários do comércio, indústria e do setor de serviços.

Para Jurandi Eufrausino, diretor jurídico da ACCG, “a 
reabertura do “Bom que $ó”, é mais que uma “reabertura”, é 
uma mensagem, para nós todos, de fé, disposição, coragem, 
tenacidade e confiança, apesar de tudo. Deus está feliz, a 
geração de empregos, no momento atual, parece “milagre”. Boa 
sorte a empregados e empregadores”.

O vice-presidente da Associação Comercial, Antônio Andrade 
Irmão representou a entidade no ato de reinauguração da Loja 2 
do BomQue$ó Atacado, na manhã da quinta-feira (05).  Para 
Andrade, “a reabertura da loja registrou um momento de 
superação de desafios da família dos empresários Bruno e 
Vamberto Farias (foto), após um devastador incêndio que 
acabou com as instalações do estabelecimento em dezembro de 
2018, assistimos, hoje, depois de 9 meses de reconstrução, uma 
verdadeira vitória do empreendedorismo abençoado pelo 
trabalho”.  

Na oportunidade, também houve o lançamento da 
campanha promocional QUEIMADAS 3D. O evento 
aconteceu nos dias 3,4 e 5 superando todas as 
expectativas dos comerciantes da cidade de Queimadas. 
A nova entidade tem como presidente a empresária 
Camila Barbosa, franqueada da Ótica Diniz naquela 
cidade.

a noite de segunda-feira, 02 de setembro, Nrepresentantes da Associação Comercial de 
Campina Grande estiveram na cidade de 

Queimadas, região do agreste paraibano, para o ato de 
instalação da associação empresarial local.  Alexandre 
Moura, Álvaro Barros, Eliézio Bezerra e Fernando Soares 
compartilharam a história da ACCG com os empresários 
“queimadenses”.  
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