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 empresário Antonio Andrade Irmão, vice-presidente Oda Associação Comercial de Campina Grande, 
participou da solenidade de posse do novo 

superintendente do Banco do Nordeste do Brasil na Paraíba, 
João Nilton Castro Martins, que aconteceu na manhã desta 
quinta-feira, em João Pessoa. João Nilton chega substituindo 
Wesley Márcio Gonçalves Maciel, que foi deslocado para 
Minas Gerais. O evento reuniu diversas autoridades 
estaduais, dentre elas o Governador João Azevedo, além do 
presidente do BNB, Romildo Carneiro Rolim, que deu posse ao 
novo superintendente da instituição na Paraíba.

ACCG participa de posse
no Banco do Nordeste

Ao cumprimentar o novo superintendente do BNB, o vice-
presidente da ACCG, no exercício da presidência, Antonio 
Andrade aproveitou o ensejo e convidou João Nilton para 
participar da próxima reunião da Associação Comercial, no 
mês de março. O superintendente aceitou o convite de pronto! 
O vice-presidente da ACCG, Antonio Andrade, considera 
importante essa visita do dirigente da instituição financeira à 
entidade empresarial, considerando a política de investimentos 
do BNB para diferentes áreas, que podem estimular atividades 
empresariais em nossa cidade, além das parcerias que podem 
ser desenvolvidas com a Associação Comercial.

Startup Summit 2020 está

Representando o setor empresarial no evento, além de Antonio 
Andrade, também estavam os presidentes das federações do 
Comércio, Marconi Medeiros; da Agricultura, Mário Borba; 
da Associação Comercial da Paraíba, Rafael Bernardino. 
Outros empresários, como o vice-presidente da FIEP, Magno 
Rossi e o construtor Renato Rocha também se fizeram 
presentes na posse do novo superintendente do BNB, João 
Nilton.

BNB na reunião da Associação Comercial

Representação empresarial

Investimentos do BNB na Paraíba

com inscrições abertas
O maior evento de tecnologia promovido pelo Sebrae, em 
parceria com a Associação Catarinense de Tecnologia 
(ACATE), está com as inscrições abertas. O evento, que 
reunirá ecossistemas de inovação de todo o país, acontece nos 
dias 20 e 21 de agosto, em Florianópolis, Santa Catarina.  
Desta vez, são esperados mais de 5 mil participantes, entre 
CEOs, investidores (anjos, venture capital e aceleradoras) e 
empresários para conexão, oportunidade de negócios e debates 
sobre inovação e tecnologia. Em 2019, a Paraíba esteve 
presente de forma expressiva neste evento, que contou também 
com representação da Associação Comercial de Campina 
Grande.

Em sua fala, o presidente do BNB, Romildo Carneiro Rolim, 
destacou os investimentos do banco na Paraíba em 2019, 
quando o banco o injetou R$ 2,27 bilhões na economia da 
Paraíba por meio do FNE e de fontes internas. Para 2020, o 
orçamento previsto é de R$ 2,44 bilhões de recursos do FNE 
(Fundo de Investimentos no Nordeste) destinados a projetos de 
empresas de todos os portes e segmentos no Estado.

Entre os temas destacados na programação estão: 10 
macrotendências do varejo, Big Bang no mercado financeiro, 
Combinação entre visões dos EUA, China, Israel e Coreia do 
Sul, Imersão nas prioridades na agenda de T.I. do varejo, 
Perspectivas econômicas 2020 e Tendências globais aplicadas 
ao varejo.

O Retail Trends é um dia completo de abordagem das 
novidades do varejo, com conteúdo personalizado, foco no 
mercado brasileiro e palestrantes de renome nacional, 
oferecendo ainda a oportunidade de interação entre eles e os 
participantes. Mais de três mil pessoas já participaram dos 
eventos do projeto, que conta com conteúdo adaptado para a 
realidade do mercado brasileiro.

Foco no mercado brasileiro

Compartilhando conhecimentos

Associação Comercial presente

Em 11 de março próximo, acontece em Recife o Retail Trends 
Pós NRF 2020, realizado pela GS&MD - Conteúdo e 
Relacionamento, que foi a Nova York para analisar os 
conteúdos e novidades do NRF Retail´s Big Show. São Paulo, 
Curitiba e Rio já receberam o evento este ano. O evento contará 
com os especialistas em varejo e consumo do Grupo GS& 
Gouvêa de Souza. Para facilitar o acesso dos empresários às 
tendências de consumo do varejo, a ACCG está conduzindo 
uma caravana de empresários para o Retail Trends Pós NRF 
2020 – Recife.

no Retail Trends Pós NRF 2020

Programação

O objetivo do Retail Trends Pós NRF é compartilhar e apoiar o 
desenvolvimento do varejo por meio dos principais 
aprendizados obtidos durante o NRF Retail's Big Show, maior 
evento de varejo do mundo, ao público de diversas capitais 
brasileiras que não teve a oportunidade de comparecer ao 
evento em Nova Iorque realizado no mês de janeiro último.   

Antonio Andrade ladeado pelo superintendente do BNB e 
o gerente local da instituição, respectivamente, João 
Nilton e Carlos Enock 
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