
Álvaro Dias visita ACCG dia 02
 

O Senador da República pelo estado Paraná, Álvaro Dias, 
atualmente filiado ao Podemos, fará visita à Associação Comercial 
e Empresarial de Campina Grande no próximo dia 02 de maio, por 
volta das 19 horas. Na oportunidade, ele se reunirá com a diretoria e 
associados da entidade para tratar sobre temas de interesse do país e 
do seu interesse de disputar as eleições presidenciais deste ano.
 
Carreira polí�ca
Álvaro Dias iniciou sua carreira política elegendo-se vereador de 
Londrina em 1968 pelo MDB. Foi eleito deputado estadual em 
1970, exercendo o cargo até 1974. Em 1974, foi eleito deputado 
federal, sendo reeleito em 1978 com mais de 127 mil votos. Em 
1982, foi eleito senador pelo PMDB, em 1986, foi eleito 
governador do Paraná. Nas eleições 2014, Álvaro Dias foi reeleito 
para o terceiro mandado consecutivo como senador da República.  
 
Flávio Rocha e Geraldo Rufino lançam
Brasil 200 em Campina Grande

A palestra do empresário Flávio Rocha, presidente da rede de lojas 
Riachuelo e fundador do movimento político Brasil 200 (alusão aos 
200 anos de independência que o país completará em 2022), 
Inicialmente marcada para às 19hs na ACCG, agora será às 10 
horas do dia 04 (sexta-feira) no auditório da FIEP, com a 
participação do empresário Geraldo Rufino, fundador da JR Diesel, 
pioneira e maior empresa de reciclagem de caminhões do Brasil.
A iniciativa tem a realização do MBL – Movimento Brasil Livre.

II Encontro de Segurança
do Trabalho da Paraíba

os dias 20 e 21 passados, a LUAR Engenharia, empresa de Nconsultoria e projetos, com o apoio da Associação 
Comercial e Empresarial de Campina Grande, realizou o II 

ESTPb - Encontro de Segurança do Trabalho da Paraíba. O evento, 
realizado no auditório da ACCG, teve caráter solidário e seu 
obje�vo foi o de fortalecer a campanha "Abril Verde" em nossa 
cidade.

O II ESTPb reuniu dezenas de profissionais da área de segurança do 
trabalho que, além do conteúdo do evento, também conheceram 
conceitos de Coworking em visita ao ClubJob. Este foi mais um 
evento de sucesso realizado em parceria com a empresa associada 
LUAR Engenharia.

Natural de Tucurí (PA), o empresário do setor de turismo Agnes 
Silva é associado da Associação Comercial e Empresarial de 
Campina Grande. Está em Campina desde 1995 para estudar na 
UFCG onde cursou administração de empresas. Antes de ser 
empresário, Agnes trabalhou em agência de publicidade, na área 
financeira da Coca-Cola, como gerente comercial. Mas foi como 
empregado de uma agência de viagens que ele se destacou e a 
partir dela passou a atuar empresarialmente no ramo, inicialmente 
para atender a um cliente coorporativo. Foi quando surgiu a 
SPEEDY TURISMO, que na definição de Agnes tem no DNA o 
atendimento Corporativo como eixo principal do negócio, 
solicitações e demandas de última hora que sempre apresentam 
desafios. “Mais é no lazer onde mais aprendemos sobre os 
destinos, onde nossa equipe procura vender além de passagens e 
hospedagens, experiências pessoais”.

Agnes acredita que um esforço conjunto das autoridades e das 
lideranças políticas e sociais da cidade pode viabilizar mais voos 
para a cidade. “Hoje temos duas companhias que não concorrem 
entre si, fazendo que sejam oferecidas poucas rotas e com preços 
acima dos oferecidos em João Pessoa e Recife, que absorvem 
80% dos passageiros que poderiam ser do Aeroporto João 
Suassuna”. Ele enxerga no serviço de carga embarcada um nicho 
a ser explorado pelas companhias aéreas, acreditando que o 
aeroporto de Campina Grande é capaz de suportar uma demanda 
de voos até cinco vezes maior que o atual, pois os voos são 
concentrados em apenas dois horários, atendendo a região 
metropolitana e de estados vizinhos. Além da Associação 
Comercial, Agnes participa do Rotary Club Campina Grande 
SUL, do Paraíba Convention Bureau, além de atividades nas 
paróquias Catedral e São Judas Tadeu.

DNA Corpora�vo


