
Movimento “Todos pelo Emprego”
reúne lideranças

Ambiente favorável ao emprego e desenvolvimento
A proposta do movimento “Todos pelo Emprego” visa criar um 
ambiente favorável à geração e manutenção do emprego em 
nossa cidade e estado, através da atualização de matérias 
legislativas, capacitação profissional e do empreendedorismo. 
Para fortalecer este ambiente favorável ao emprego e ao 
desenvolvimento econômico, os organizadores do movimento 
chamam a atenção para a revolução tecnológica que está em 
curso no país.

Novo mercado vai gerar empregos
Nesse contexto, o presidente da Associação Comercial, Marcos 
Procópio, destaca um aspecto importante do que está 
acontecendo no mercado atualmente. Como exemplo ele citou 
que não existe profissional especializado para trabalhar com 
gestão de comércio eletrônico, um segmento de negócio em 
franca expansão e que vai gerar muita oportunidade de trabalho.  
O dirigente empresarial informou que está em contato com 
instituições de ensino de Campina Grande, para viabilizar cursos 
na  área  de  comércio  e le t rônico,  v isando preparar 
profissionalmente as pessoas para um novo mercado de trabalho 
que se avizinha. Participaram do encontro: dirigentes sindicais de 
trabalhadores dos bancários, comerciários, jornalistas, 
radialistas, frentistas, técnicos em segurança do trabalho, 
urbanitários, industriários, além do setor empresarial 
representados pela ACCG, SITRANS, Sicoob Paraíba, 
SindCampina e FACEPB.  

Mu�rão da Conciliação 
CEJUSC/CBMAEACCG/Grupo Rede Compras 
concorre a prêmio

Em maio do corrente ano, utilizando as salas de mediação e 
arbitragem da Associação Comercial de Campina Grande, o 
Departamento Jurídico do Grupo RedeCompras promoveu 
evento de conciliação visando possibilitar que devedores 
pudessem quitar os respectivos débitos e, consequentemente, 
obter a exclusão das negativações existentes, além de viabilizar a 
recuperação de crédito. Através do apoio do Tribunal de Justiça 
da Paraíba,foi montada uma estrutura com conciliadores de 
plantão durante toda uma semana. Ao final do mutirão, todos os 
termos de conciliação foram devidamente homologados pela 
Juíza Coordenadora, Drª Ivna Mozart. O sucesso foi tão grande 
que o Departamento Jurídico do Grupo Grupo RedeCompras 
inscreveu a prática no III Prêmio de Melhores Práticas em Gestão 
de Departamentos Jurídicos e conquistou espaço entre os 10 
finalistas, sendo o único representante do Nordeste. No dia 12 de 
setembro, concorrendo com gigantes, a exemplo do Grupo 
Carrefour e da Volkswagen Financial Services, os gestores 
jurídicos Allan de Queiroz e Jéssica Rocha defenderão o “case” 
em São Paulo.

CBMAE lança plataforma de conciliação online
Serviço traz comodidade e diminui ainda mais os custos e o 
tempo para aqueles que precisam resolver algum conflito 
empresarial. A celeridade e o baixo custo são premissas que 
sempre estiveram presentes nas atividades da Câmara Brasileira 
de Mediação e Arbitragem Empresarial (CBMAE). Agora, a 
comodidade também faz parte deste grupo, já que, desde julho, a 
entidade opera um sistema de conciliação online. Através de uma 
interação direta entre as empresas, consumidores ou prestadores 
de serviços e com o auxílio direto de um profissional capacitado, 
a plataforma visa restabelecer o contato entre aquele que adquire 
ou utiliza produto ou serviço como destinatário final e aquele que 
oferece. 

ProconCG: órgão conciliador

Em recente reunião na Associação Comercial, o coordenador 
local do Procon, Rivaldo Rodrigues (foto), garantiu que, em sua 
gestão, o órgão terá papel conciliador. Rivaldo Rodrigues 
ressaltou que o Procon não é e nem deve agir apenas como órgão 
fiscalizatório e com caráter punitivo. Em setembro, a ACCG e o 
ProconCG realizarão em conjunto um treinamento com o 
objetivo de orientar empresários, gerentes e as assessorias 
jurídica e administrativa das empresas sobre os procedimentos da 
fiscalização e o cumprimento da legislação consumerista. 

a úl�ma quarta-feira, 9, o presidente da Associação NComercial de nossa cidade, Marcos Procópio, reuniu 
lideranças sindicais da cidade, representantes das 

classes de trabalhadores e de empregadores, quando foram 
definidas estratégias para colocar em prá�ca o movimento 
“Todos pelo Emprego”. 
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