VITÓRIA DO EMPREENDEDORISMO

Congresso derruba veto ao Refis
para micro e pequenas empresas

O

Congresso Nacional derrubou na última terça-feira (3) o
veto ao programa de refinanciamento de dívidas das
micro e pequenas empresas. 346 deputados votaram a
favor a derrubada e apenas um votou contra. No senado, o placar
foi de 53 votos para derrubar e nenhum para manter, o que
demonstra que esta é uma questão suprapartidária. A matéria
segue para promulgação.
Dessa forma, débitos vencidos até novembro de 2017 devem ser
pagos da seguinte forma: numa primeira etapa, é preciso quitar
no mínimo 5% do valor da dívida, sem descontos, em até cinco
parcelas mensais e sucessivas. O restante poderá ser quitado em
até 175 vezes, com redução de 50% dos juros, 25% das multas e
100% dos encargos legais. Para menos parcelas, o texto permite
descontos maiores.

O Brasil precisa gerar empregos

Marcos Procópio, presidente da Associação Comercial de
Campina Grande, destacou que a medida é importante também
para o mercado de trabalho. “Se o empresário não consegue
pagar suas dívidas, também não consegue manter seus
empregados, muito menos contratar. O Brasil precisa gerar mais
emprego e renda para continuar crescendo”, afirmou.Cadastro
Positivo na pauta de votação. Em tramitação na Câmara Federal,
o projeto que amplia o Cadastro Positivo no Brasil (PLP
441/2017), está com relatório pronto para ser votado.
O projeto retornará à ordem do dia do Plenário da Câmara nesta
semana. Sobre o projeto que amplia o Cadastro Positivo no
Brasil, entende-se que há consenso entre as entidades que
defendem o direito do consumidor e as entidades que prestam
serviços de proteção ao crédito. Dentre os benéficos do projeto
está o aumento da oferta de crédito a custos mais baixos,
consequência do aumento da confiança, que, por sua vez, tende a
movimentar a economia brasileira, colocando mais dinheiro em
circulação.

Reunião do Conselho Diretor da ACCG

O presidente da ACCG, Marcos Procópio, está convidando os
membros do Conselho Diretor da entidade para a reunião mensal
que acontecerá nesta quarta-feira, com início às 19 horas. Em
pauta, temas importantes de interesse da classe empresarial.
PERFIL EMPRESARIAL

Luiz Alberto Leite

O Perfil Empresarial desta edição, trás a história do empresário
Luiz Alberto Leite, ex-presidente da Associação Comercial e
Empresarial de Campina Grande. Engenheiro por formação, ao
lado da família Luiz Alberto Leite comanda a Energy
Eletricidade Ltda., uma empresa inovadora e preparada para os
desafios do mercado, focada no crescimento e desenvolvimento,
procurando sempre ampliar seus limites de ações no setor
elétrico, oferecendo soluções seguras e de alta qualidade.
Desde a sua criação, em 1995, a Energy Eletricidade realiza
projetos em instalações elétricas de baixa, média e alta tensão e
ao longo dos anos a empresa vem atravessando por um processo
contínuo de crescimento, lançando-se em obras de maior vulto e
complexidade. “Construímos uma trajetória de superação de
desafios desde quando a empresa foi criada”. Hoje, segundo Luiz
Alberto, a Energy Eletricidade detém alta capacitação técnica,
retendo em seu portfólio, após 19 anos de experiência, um acervo
de obras executadas, que credencia a Energy como uma das
pioneiras, em Campina Grande, no ramo de projetos e execução
de Linha de Transmissão, Subestaçãoe Redes de Distribuição de
Energia.
É associado da ACCG há mais de 30 anos, tendo ocupado vários
cargos diretoria da Associação Comercial de Campina Grande.
Foi vice-presidente nas gestões dos presidentes Éder Medeiros,
José Borges de Medeiros e Alexandre Moura. Foi presidente da
entidade para no biênio 2009/2010, e reeleito para o biênio
2011/2012. Luiz destaca que em suas gestões à frente da ACCG
buscou encarar o desafio de agregar o maior número possível de
empresários para a participação ativa na casa. Caracterizou sua
gestão trazendo para o debate diversas autoridades, onde temas
importantes relacionados ao desenvolvimento econômico da
cidade foram pautados.
Na maior crise que paralisou as atividades do Hospital de
Emergência e Trauma da cidade, em 2010, Luiz Alberto reuniu o
governador eleito Ricardo Coutinho com representantes da
classe médica e de servidores do hospital, conciliando uma
solução para o impasse que prejudicava toda cidade. Saúde,
segurança pública, mobilidade urbana segurança pública,
revitalização das áreas comerciais, segurança hídrica,
infraestrutura, entre outros temas, foram pautas de debates na
ACCG.

SGC Garanti Paraíba - Luiz Alberto também lembra que
conseguiu, junto ao SEBRAE-PB, a criação da Sociedade de
Garantia de Crédito da Paraíba: SGC-PB. Participou da criação
da Cooperativa de Crédito dos Empresários de Campina Grande,
conquista iniciada na administração de Alexandre Moura;
pleiteou junto aos poderes públicos a construção da Alça
Nordeste, ligando a BR 230 aos municípios de Massaranduba,
Lagoa Seca e Puxinanã. Também trabalhou para a implantação
na cidade de uma infraestrutura digital. No ano de 2014, Luiz
Alberto foi eleito Presidente da FACEPB - Federação das
Associações Comerciais e Empresariais da Paraíba. Atualmente,
exerce cargo público na gestão municipal.
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