
Associação Comercial se
reúne com a Polícia Militar

 presidente da Associação Comercial de nossa cidade, 
 OMarcos Procópio, ao lado de outros diretores da entidade, 

esteve reunido na manhã de terça-feira, 10, com o 
Comando Regional de Polícia Militar (CPR1), na sede do 10º 
BPM. Na oportunidade, o dirigente empresarial tratou sobre 
propostas para a melhoria da segurança pública em nossa cidade, 
especialmente nestes últimos meses de 2017, época em que o 
comércio tem registrado inúmeros casos de assaltos e 
arrombamentos a estabelecimentos comerciais.

Mais segurança para o centro
Os empresários e dirigentes da Associação Comercial também 
apresentaram ao CPR1 reivindicação para que o setor comercial 
da cidade receba reforço policial nesta reta de final de ano, a fim 
de tranquilizar o funcionamento das atividades empresariais, 
ampliando o número das duplas de policiais no centro da cidade, 
inclusive no turno da noite. Na ocasião, ressaltaram-se os casos 
de arrombamentos a estabelecimentos comerciais, notadamente 
na Rua Maciel Pinheiro, principal cartão postal do comércio 
varejista. 

Reforço no centro da cidade
Como resposta, os dirigentes da Associação Comercial 
receberam informações de que o centro de Campina deverá 
ganhar reforço com a chegada de um grupamento especial de 
policiais que ficará instalado na Praça da Bandeira. O Coronel 
Almeida, afirmando que essa unidade policial irá atender as 
demandas do núcleo central. O Comandante do CPR1 também 
informou que o contingente da PM em Campina Grande será 
reforçado com a chegada de policiais recém-formados.

Nova reunião com empresários
Durante a reunião ficou acordado que no próximo dia 08 de 
novembro, às 16 horas, na Associação Comercial, haverá uma 
nova reunião, desta feita com a participação maior de 
empresários. Nesta ocasião, a Polícia Militar vai apresentar seu 
plano “Campina Smart City”, sob o ponto de vista da segurança. 
Também participaram da reunião os vice-presidentes Anchieta 
Bernardino, Antonio Andrade, Paulo Antonio Medeiros Silva, e 
os diretores Alexandre Moura, Alessandro Queiroz e Eliésio 
Bezerra.

Instruções sobre o PERT (REFIS) são
disponibilizadas pela Receita Federal
Alertamos que as empresas interessadas a ingressar no Programa 
Especial de Regularização Tributária (PERT), referente a MP 
783/2017, mais conhecido como novo Refis, devem estar atentas 
aos prazos, procedimentos para adesão e opções de parcelamento 
previstos na Instrução Normativa RFB n° 1.711, de 16 de junho 
de 2017, que regulamentou o PERT. Essa instrução foi atualizada 
no final do mês de setembro pela Instrução Normativa RFB 
n°1.748/2017, encontrando-se em plena vigência.

Prazo até 31 de outubro
Com a finalidade de facilitar o entendimento do PERT, a 
Secretaria da Receita Federal editou um manual contendo 
perguntas e respostas sobre o citado programa de parcelamento 
de débitos tributários ou não. É importante lembrar que o prazo 
para adesão ao PERT (Refis) vai até o dia 31 de outubro de 2017.

Res�tuição, compensação, ressarcimento...
Especialistas aconselham as empresas que pretendam utilizar 
créditos tributários, visando a redução dos débitos a serem 
incluídos no PERT, que observem as alterações introduzidas pela 
Instrução Normativa RFB n° 1.717/2017 que estabeleceu normas 
sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso dos 
tributos em geral no âmbito da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil.

Marke�ng para Negócios Locais

O curso Marketing para Negócios Locais, que está sendo 
oferecido pela Associação Comercial em parceria com a UEPB, 
segue na noite desta terça-feira. Ministrado pelo professor 
Emerson Saraiva, o curso é um sucesso de público, com mais de 
100 inscrições. 


