
Cartão Rede de Descontos é lançado em Guarabira

A tarde da última quarta-feira (12) , em Guarabira, foi marcada pelo 
ato de lançamento do cartão Rede de Descontos na cidade brejeira, 
resultado de uma parceria que une as associações comerciais de 
Campina Grande (ACCG) e Guarabira (ACEG). O evento 
aconteceu durante sessão especial promovida pela Câmara 
Municipal da cidade “Rainha do Brejo”, que reuniu lideranças 
empresariais e políticas. Na oportunidade, a ACCG se fez 
representar pelo gerente de negócios Welton Oliveira, que 
apresentou os benefícios da Rede de Descontos para a economia de 
Guarabira. Uma das vantagens da Rede de Descontos, conforme 
explicou o gestor Welton Oliveira, é fidelizar o consumidor na 
economia local, fortalecer o quadro social da ACEG, além de 
movimentar o comércio local, gerando renda e negócios entre as 
partes envolvidas. Na oportunidade, o presidente da ACEG, 
Otoniel Bezerra Batista Filho, agradeceu à Associação Comercial 
de Campina Grande pela importante parceria. Atendendo ao pedido 
da presidência da casa legislativa, o presidente da ACEG estendeu 
os benefícios da Rede de Descontos para a Câmara Municipal.

Flávio Rocha em Campina Grande   

Atendendo a convite da Associação Comercial e da Federação das 
Associações Comerciais da Paraíba, o empresário Flávio Rocha 
estará em Campina Grande no dia 04 de maio, participando de uma 
jantar empresarial. Como empresário Flávio Rocha é o atual CEO 
da Rede de Lojas Riachuelo e da Midway Financeira, que fazem 
parte do Grupo Guararapes junto com as Confecções Guararapes 
Transportadora, Casa Verde e Shopping Midway Mall. O 
conglomerado é um dos 15 maiores empregadores do País com 
mais 40 mil colaboradores.

Movimento Brasil 200 
Recentemente, ao lado de outros empreendedores brasileiros, o 
empresário potiguar Flávio Rocha lançou o movimento “Brasil 200 
anos”, que tem como principal proposta um modelo liberal para a 
recuperação do Estado e o incentivo ao livre mercado, para a 
“refundação” do Brasil após 200 anos da Independência. Em suas 
peregrinações pelo país, divulgando o movimento Brasil 200, 
Flávio Rocha faz acreditar que ele não vai descansar enquanto não 
ajudar a retirar o Estado de cima do lombo dos empreendedores, 
chamando estes à luta. 

ACCG realizará ciclo de palestras
Apesar do empresário Flávio Rocha não ser ainda oficial candidato 
à presidência da República, mas o presidente da Associação 
Comercial, Marcos Procópio, declarou que a iniciativa da entidade 
é suprapartidária e que pretende oferecer aos seus associados e aos 
empresários a oportunidade de conhecer e debater as principais 
propostas de governo dos candidatos à Presidência da República e 
ao governo do estado da Paraíba. A entidade, ao longo dos últimos 
meses tem feito reuniões com representantes da bancada paraibana 
no Congresso Nacional, quando expõe a opinião empresarial em 
relação a situações que necessitam de intervenção do poder 
legislativo federal.  

Mulheres Empreendedoras
Na última quarta-feira, por ocasião da reunião do Conselho Diretor 
da ACCG, a empresária Aline de Carvalho Lucena (foto) recebeu o 
apoio da Associação Comercial para a execução da Rede de  
Mulheres Empreendedoras de Campina Grande, iniciativa que tem 
como objetivo incentivar e buscar capacitação para as mulheres 
que praticam atividades empreendedoras.

En�dades emitem carta
ao Governo da Paraíba

eunido na úl�ma quarta-feira (11), o Conselho Diretor da RAssociação Comercial e Empresarial de Campina Grande, 
após considerar os efeitos da Lei Complementar 162/2018, 

que ins�tuiu o Programa de Regularização Tributária das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo 
Simples Nacional – Pert-SN; medida que corresponde a um anseio 
poli�camente justo e legalmente adequado a todos quanto 
tenham interesse em contribuir mais ainda com o Estado da 
Paraíba, deliberou por encaminhar correspondência ao 
governador Ricardo Cou�nho, solicitando que o chefe do poder 
execu�vo estadual e determine a Secretaria da Receita para que 
esta instrumentalize condições legais e formais visando que “o 
microempresário paraibano, por ventura consciente de que se 
encontra com omissão de receitas perante a sua escrita, Simples 
Nacional, omissão esta a ser objeto de confissão; que esteja 
lançada em auto de infração ou até mesmo inscrita em divida a�va 
tributária, de sorte, que o contribuinte possa ser enquadrado no 
Pert- N – objeto da LC 162/18”.

Diz ainda o documento: Que essa auto-regularização possa se dar 
através de Medida Provisória, dado o caráter urgen�ssimo que a 
matéria enseja, principalmente, o tempo em vigor da LC 162/18, 
situação que lamentavelmente não pode ser enfrentada com 
Projeto de Lei, como foi o caso de resolu�vidade na Sefaz - RJ pela 
Lei 6.571 de 31.10.2013; e decreto Estadual 44.743/13. 

Assinam o referido documento
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAMPINA GRANDE, 
Marcos Procópio – Presidente;
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SINDICATO DOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS 
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SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA DO ESTADO DA PARAÍBA, 
Vandhui Farias Leal – Presidente 


