
Rio do Peixe inaugura atacarejo
oferecendo 300 empregos

Na última quinta-feira (07), o Grupo Rio do Peixe inaugurou sua 
primeira loja no segmento atacarejo, adotando um formato 
genuinamente paraibano. O empreendimento, que está 
localizado no bairro da Liberdade, iniciou suas atividades 
ofertando cerca de 300 postos de trabalho e fomentando o 
desenvolvimento regional. Na oportunidade, o presidente da 
ACCG, Marcos Procópio, destacou o ato como uma contribuição 
importante do grupo Rio do Peixe para a cidade, considerando o 
contexto da economia nacional.

O Grupo Rio do Peixe investe em um novo modelo com uma 
estrutura de aproximadamente 2.100 m2 de área de venda, 140 
vagas de estacionamento, 12 caixas e dentre outras 
especificidades, traz como inovação no segmento uma padaria, 
situada na Avenida Assis Chateaubriand, 245. Nos próximos 
anos, o Grupo Rio do Peixe pretende inaugurar mais quatro lojas, 
sempre no interior, em cidades estratégicas da Pasraíba.

História do GRP
O Grupo Rio do Peixe iniciou suas atividades em 1979, quando o 
jovem empresário José Gonzaga Sobrinho "Deca" deixou o 
emprego onde trabalhava desde a adolescência, para iniciar as 
atividades de sua própria empresa. O nome Rio do Peixe foi 
inspirado na região onde Deca nasceu e seu ingresso no mercado 
iniciou numa pequena mercearia no centro de Cajazeiras, 
principal cidade do sertão da Paraíba, próxima à divisa com o 
Ceará.

Quatro anos depois, o Rio do Peixe iniciou um arrojado projeto 
de expansão de suas atividades, passando a atuar como atacadista 
e distribuidor, atingindo toda a região do sertão da Paraíba e já 
introduzindo a marca Rio do Peixe nos mercados de estados 
vizinhos, como Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte, onde 
ao longo dos anos se tornou a maior empresa do segmento na 
região nordeste, segundo o ranking ABAD – Associação 
Brasileira Atacadista Distribuidores.

Representando a Associação Comercial, o presidente Marcos 
Procópio (foto), acompanhado do Diretor Fábio Alcântara Rocha, 
par�cipou na úl�ma sexta-feira da 5ª. edição do seminário Cidade 
Expressa, evento tradicional da cidade que anualmente promove 
um ambiente para reflexão sobre polí�cas públicas voltadas para a 
mobilidade urbana nacional e local.

O principal obje�vo do “Cidade Expressa” é avaliar o cumprimento 
das diretrizes do PlanMob de Campina Grande. Durante o 
seminário, o presidente da ACCG par�cipou do painel sobre 
segurança viária, mobilidade urbana e transporte público que foi 
apresentado pelo especialista Sérgio Avelleda, profissional com 
atuação na Prefeitura da cidade de São Paulo.  

Seminário
Cidade Expressa

Marcos Procópio, Sérgio Avelleda, Félix Neto e João 
Ba�sta Sales Porto por ocasião do Painel sobre 
Mobilidade Urbana.

Natural de Viçosa (AL) Jatobá está em Campina Grande desde 
1960, depois de ter passado por Caruaru e Arco Verde, como 
funcionário das Casas José Araújo, tradicional casa de tecidos da 
época, que, anos depois, foi gerenciada por ele em Campina 
Grande. Bacharel em administração, Antonio Jatobá destacou-se 
empresarialmente em Campina Grande com a “Casa Sem Nomes”, 
instalada na Rua Maciel Pinheiro. A empresa foi criada por ele em 
sociedade com Edson Maia e José Marinho de Lucena. A “Casas 
Sem Nome” chegou a ter 12 filiais em vários estados do país. A 
“Atual Modas” também foi outro empreendimento liderado por 
Jatobá. 

Além de empreender no setor comercial varejista de confecções, 
Jatobá também marcou época no setor de turismo da cidade, 
quando lançou o Vale do Jatobá e o Hotel do Vale, contribuindo, 
sobremodo, para a promoção das festas juninas de Campina 
Grande. No período de 1982 a 1984, Jatobá presidiu a Associação 
Comercial de Campina Grande entidade que presidiu por dois 
mandatos. Em 1994, Antonio Jatobá fundou o Sindicato de Hoteis, 
Bares e Restaurantes de Campina Grande, sendo o seu primeiro 
presidente. Em 2003, também contribuiu para a fundação do 
Paraíba Convention Bureau, instituição que presidiu também por 
dois mandatos.
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