Inaugurado o CLUBJOB
Campina Grande

Na noite da úl ma quinta-feira (22), no prédio da
Associação Comercial, com a presença de um público
especialmente convidado, foi inaugurado o Clubjob
Campina Grande. O Empreendimento traduz, em um
novo ambiente, o futuro do trabalho e tudo de mais
inovador em um espaço que conecta pessoas, negócios e
empresas numa estrutura corpora va completa, baseada
na cultura da colaboração e inovação.
Nesse local, os clientes do Clubjob terão a sua
disponibilidade vários serviços, como escritório em área
cole va, endereço ﬁscal, gerenciamento de
correspondência, salas para eventos e reuniões. Na
oportunidade, o presidente da Associação Comercial,
Marcos Procópio, destacou o conceito do
empreendimento que, segundo ele, vem se consolidando
como solução para aperfeiçoar tempo e recursos em
locação de estações laborais.

Um espaço para fomentar negócios

Para Marcos Procópio, a opção pelo uso de um equipamento
como esse que a Associação Comercial contribuiu para viabilizar
em Campina Grande, permite que empresas tenham um espaço
para recepcionar fornecedores e clientes e fomentar negócios.
Sabe-se que um dos empecilhos para o crescimento das pequenas
empresas é a falta de um espaço no qual as partes interessadas em
realizar negócios possam discutir e apresentar propostas. Saiba
mais www.clubjob.com.br

Redepharma amplia presença na capital

A Redepharma inaugurou a 41ª. loja na cidade de João Pessoa na
última quinta-feira. A mais nova ﬁlial da rede está bem localizada
na Av. Epitácio Pessoa, numa das principais vias da capital
paraibana. A Associação Comercial registra e comemora o fato
parabenizando os empresários Neilton e Edvaldo Neves, que
integram o quadro de associados desta entidade.

Jus ça suspende cobrança por emissão
de nota ﬁscal eletrônica na Paraíba
A cobrança de R$ 0,03 pela emissão de notas ﬁscais eletrônicas
pelo governo da Paraíba foi suspenso na tarde de segunda-feira
(19) por uma decisão provisória do pleno do Tribunal de Justiça
da Paraíba. De acordo com o relator do processo, o
desembargador Saulo Benevides, foi identiﬁcada uma
inconstitucionalidade na questão. A ação judicial que resultou na
suspensão foi movida pela Federação Nacional de Hotéis,
Restaurantes, Bares e Similares e que foi reivindicada por outras
entidades representativas de vários setores empresariais do nosso
estado, a exemplo da ACCG.

Renovação da frota: compromisso com a cidade

Quinta-feira a frota do transporte público coletivo de Campina
Grande foi contemplada com a chegada de 07 ônibus novos
pertencentes ao Consórcio Santa Verônica. A incorporação dos
novos ônibus à frota é um compromisso das empresas com a
cidade, de anualmente renovar parte da frota, conforme acordo
ﬁrmado com o Conselho de Transportes do município.
Em junho, o Consórcio Santa Maria também estará entregando
mais sete novos carros, representando um investimento
aproximado de R$ 5 milhões. Os Consórcios Santa Verônica e
Santa Maria são formados pelas organizações Verônica Salete
Transportes, Empresa Nacional de Passageiros, A. Cândido &
Cia. e Viação Santa Rosa, todas do quadro de associados da
ACCG.

