1980
É desenvolvido o
projeto técnico Codor
Granja, como suporte
para o agronegócio.
Objetivou a implantação
técnica para programação
e controle da produção e
reprodução de suínos na
cidade de João Pessoa.

1981
Em janeiro de 1981
entra em vigor o
Estatuto Social - Normas
Regimentais do CEAG
(Centro de apoio à
pequena e média
empresa), que
estabeleceu a
transformação de NAI
para CEAG. Pelas
cláusulas do seu
conteúdo se disciplina o
relacionamento interno e
externo da sociedade,
atribuindo-se identidade
ao empreendimento,
como também,
estabelece normas
regimentais, atividades,
departamentos e
serviços nos planos
técnico, administrativo
e financeiro.

1981
Acontece a transformação do
NAI para CEAG/PB - Centro
de Apoio à Pequena e Média
Empresa da Paraíba - uma
sociedade civil de direito
privado, sem fins lucrativos,
com o objetivo de aumentar a
participação das micro,
pequena e média empresa no
processo de desenvolvimento
do estado da Paraíba.

1981
Esse também foi o
ano da implantação do
Escritório Regional de
Patos, realizada em
09 de fevereiro de
1981 - que visava
desenvolver negócios
no interior do estado,
através de convênio
firmado com o Pólo
Nordeste.

1981
Outro escritório
também foi implantado
nesse ano, no interior.
Na mesma data,
Itaporanga recebeu o
seu Escritório
Regional, como uma
forma de busca de
ampliação e
fortalecimento do
processo de
interiorização de suas
ações pelo CEAG/PB.

1981
Foi realizada a série
Estudo de
Oportunidade de
Investimento, que
objetivou estimular os
investimentos de
potenciais
empreendedores a
partir da identificação
de oportunidades,
considerando as
potencialidades em
alguns segmentos e
regiões do estado, com
foco no agronegócio.

1981
Em novembro deste ano foi
realizada a implantação do
Escritório Regional de Sousa,
que também tinha como
objetivo o desenvolvimento
dos pequenos negócios não
agrícolas da região sertaneja
da Paraíba, através de um
convênio firmado com o Pólo
Nordeste.

1982
Foi elaborado um
projeto para estudo da
viabilidade econômica e
financeira da empresa
COTECIL – Couro
Técnico Indústria Ltda.,
na cidade de Campina
Grande/PB para a
produção de artigos de
proteção industrial.

1983
Neste ano, foi realizado
o I Encontro de
Dirigentes das
Associações de Micro e
Pequenas Empresas da
Paraíba, com o objetivo
de apoiar e fomentar a
expansão e
modernização das Micro
e Pequenas Empresas
da Paraíba,
contemplando-as como
um foco de força social
da economia local.

1985
Em junho de 1985 foi a
vez de Areia receber o
seu Escritório Regional,
com o objetivo de
desenvolver os
pequenos negócios não
agrícolas da região do
Brejo paraibano, através
de um convênio criado
com o Pólo Nordeste.

1985
O CEAG, com o apoio
do governo da Paraíba
e da prefeitura do
Município de Guarabira,
realizou a I Feira de
Negócios do Brejo
Paraibano que teve
como objetivo principal
oferecer oportunidades
de negócio à sociedade
do Brejo e região.

1985
Foi publicado o livreto
“Quinze anos de apoio às
micro, pequenas e médias
empresas da Paraíba”. Este
Livreto descreve a
importância e as ações
desenvolvidas pelo
NAI-CEAG de 1970 a 1985,
destacando resultados
concretos e efetivos de suas
ações, projetos e atividades
com grande significação no
processo de
desenvolvimento
socioeconômico da Paraíba.

1986
Mais um Escritório Regional
foi implantado no interior do
estado, desta vez em
Guarabira, em julho de
1986. O objetivo desta
implantação era o
desenvolvimento dos
pequenos negócios não
agrícolas da região do brejo
paraibano, através de um
convênio firmado com o Pólo
Nordeste.

1986
O CEAG foi responsável
pelo projeto de
financiamento, visando a
ampliação e relocalização da
Padaria Miramar na cidade
de João Pessoa.

1987
Criação da AMEPEC (Associação das
Microempresas de Pesca e Construção
Naval do Estado da Paraíba). O CEAG foi
responsável pela organização desta
Associação, com ações como a elaboração
de seu estatuto, com objetivo de agregar,
aparar e defender os legítimos interesses
das empresas de pesca e construção naval
do estado da Paraíba, em torno dos seus
objetivos comuns.

