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CORONAVÍRUS
Momento é de cautela

Diz ainda a nota da Associação Comercial: Sabemos da 
pressão que as instituições públicas de saúde enfrentam 
atualmente, apesar de ter o compromisso de agir com 
prudência, baseado nos fatos e dados como eles se 
apresentam. A pressão da informação ostensiva, causando 
apreensão na população, tem antecipado ações que, muitas 
vezes, sob ponto de vista lógico, causam mais preocupação do 
que mitigação do risco de alastramento da doença.

Para o presidente da Associação Comercial, “é importante 
está atento aos dados e informações divulgadas pelos órgãos 
oficiais, com as que são geradas por diversas fontes; ter um 
olhar sobre a situação local, ou seja, cada ambiente tem sua 
particularidade”. “A Paraíba, aparentemente, ainda não 
apresenta situação de alerta para o Coronavírus, sua 
comparação com as demais endemias é importante para 
termos um parâmetro sobre seus alastramentos”.

Diante das incertezas causadas pela pandemia do 
Coronavírus, o presidente da Associação Comercial e 
Empresarial de Campina Grande, Marcos Procópio, divulgou, 
ontem, mensagem para os associados da entidade, onde 
reconhece que o momento é de cautela e que é preciso estar 
atento às informações sobre o Coronavírus, para não criar 
alarmismos, tendo em vista que na Paraíba não existe 
nenhum caso confirmado.

Marcos Procópio, Presidente

Os impactos econômicos dos eventos que estão se 
consolidando é um efeito associado ao Coronavírus e a crise 
do petróleo, antecipando, assim, uma desaceleração 
econômica que já era prevista em todo mundo. Tal pandemia 
agiu como efeito catalisador, criando o ambiente adverso, 
onde seus efeitos econômicos são imprevisíveis. Precisamos 
continuar trabalhando de forma racional no enfretamento de 
todas as questões envolvidas. A população espera que todos 
os agentes públicos e privados, que tem a capacidade de 
orientar e tomar decisões, ajam com responsabilidade e 
prudência, sem alarmismos, principalmente para aquele cuja 
fonte de informação local é necessária.

Palco dos grandes acontecimentos que marcaram a história 
econômica e social de Campina Grande. Ao longo do tempo, o 
prédio da Associação Comercial foi sede da Delegacia da Junta 
Comercial do Estado da Paraíba – a primeira fora da capital, em 
todo o país; igualmente foi berço e sede do SESI/SENAI e da 
Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, até o início dos 
anos 80; ainda na década de 80, a Associação Comercial sediou 
as instalações do SESC e da Fundação Parque Tecnológico de 
Campina Grande. Nos anos 90, o SEBRAE também encontrou 
abrigo no mesmo endereço. Mais recentemente, no ano de 
2010, o referido prédio sediou os primeiros dias de vida da 
Cooperativa de Crédito dos Empresários de Campina Grande 
(hoje Sicoob Paraíba). 

 “Palácio do Comércio” recebe nova pintura
Construído na década de 50 do século passado, o edifício-sede 
da Associação Comercial está passando por um processo de 
requalificação estrutural, arquitetônico e de pintura em toda sua 
área externa, que compreende mais de 1.200m². 

Atualmente, além da Associação Comercial, o edifício oferece 
sede à SGC Garanti Paraíba - Sociedade de Garantia de Crédito 
da Paraíba - a primeira do gênero em todo Norte/Nordeste e 
Centro-oeste; a Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial 
e ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania, uma unidade do Poder Judiciário especializada em 
atendimento ao público para a solução consensual de conflitos 
e orientação nas matérias relativas à cidadania. Os trabalhos de 
revitalização abrangeram incluem restauro, pintura e lavagem 
da frente do prédio. O prédio da Associação Comercial conta 
com dois auditórios, sendo o maior deles com capacidade para 
150 lugares. A pintura do edifício Palácio do Comércio deverá 
ser concluída em até 60 dias. 

ACCG na Pós NRF Recife

Um grupo de empresários de Campina Grande, liderado pelo 
presidente da Associação Comercial, Marcos Procópio, 
participou nesta quarta-feira da Pós NRF que aconteceu em 
Recife. Muito mais que um pós-NRF, o Retail trends reuniu não 
só os insights da NRF 2020 que aconteceram em janeiro deste 
ano, mas também os aprendizados das missões GS&MD no 
Mercado Asiático, e um debate entre Google, Boticário e 
Audiolar, sobre as tendências globais para o consumo e como 
aplicá-las ao mercado. Participaram do evento representantes 
das seguintes empresas associadas: Data Sonic, Eticar Baterias, 
Supermercado Ideal, Prospect - Empresa Junior de 
Administração, Gato e Sapato, Lojão Rio do Peixe, Auto Serv, 
Dry CarWash eTem Jeito, além de representante do SEBRAE 
local.

Localizado em pleno coração da cidade, entre as  avenidas
Floriano Peixoto e Maciel Pinheiro, o edifício Palácio do Comércio
guarda na sua memória fatos relevantes, histórias que lembram os 
principais embates da classeempresarial em defesa do 
desenvolvimento econômico da cidade. 
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