1990
Em agosto deste ano foi
realizada a I Feira do
Comércio, Indústria e
Serviços da PB (FECIP),
no Espaço Cultural na
cidade de João Pessoa.
O principal objetivo desse
evento foi apresentar
produtos da Indústria,
Comércio e Serviço da
Paraíba, reunindo
diversos fornecedores.

1990
Neste ano, aconteceu o
I Simpósio Paraibano das
Micros e Pequenas
Empresas, com o objetivo
de discutir temas
relevantes para as MPE,
buscando seu
fortalecimento, melhoria
em suas gestões e
qualidade de seus
produtos e/ou serviços.
O evento contou com a
participação de diversos
empresários e
personagens da esfera
pública da capital e de
várias cidades do Estado.

1990
O CEBRAE foi transformado
em Sistema SEBRAE em
dezembro deste ano, por meio
da Resolução CD N.º 010/90.
O item 3 deste documento
apresenta recomendações às
Comissões Estaduais que a
institucionalização do Sebrae
seja calcada na recomposição
dos Conselhos Deliberativos
dos CEAGS.

1992
Foi realizado o pleito para
instalação do Distrito Industrial
para Micro e Pequenas
Empresas, que objetivou
contribuir com informações que
iriam subsidiar o estudo da
Companhia de Industrialização
da Paraíba (CINEP), para o
Projeto de Implantação do
Distrito Industrial das Micro e
Pequenas Empresas na cidade
de João Pessoa.

1993
Foi neste ano que aconteceu a
I Feira de Produtos Naturais da
Paraíba (FENATURA), evento
realizado pela Fundação
Centro de Tecnologia Industrial
da PB em parceria com o
Sebrae/PB e com o Laboratório
LTF/UFPB (Laboratório de
Tecnologia Farmacêutica).
Houve a exposição de produtos
e serviços e o estímulo do setor
produtivo paraibano através do
fortalecimento desse segmento
empresarial para o surgimento
de novas unidades.

1993
Em 1993 aconteceu o
I Encontro de
Integração de Unidades
dos Técnicos Balcão
CDI – Sebrae/Paraíba
(ETEB), que se
reuniram para discutir
problemas de ordem
operacional e melhorar
a qualidade do
atendimento às MPEs.

1994
Este foi o ano da
inauguração do Shopping
Sebrae – Central de
Comercialização da
Pequena Indústria da
Paraíba (CCPIP), com o
objetivo de ofertar espaço
físico e meios adequados
para promover ou facilitar
a comercialização de bens
produzidos no Estado. Ele
foi inaugurado com um
grande evento, a 6ª FECIP,
que trouxe cerca de
100.000 pessoas ao local.

1995
Comemoração dos
25 anos do Sebrae
Paraíba, realizada no
Shopping Sebrae em
06/03/1995 com a
participação do corpo
funcional e familiares
na gestão de Raimundo
Nunes Pereira.
Na oportunidade foram
entregues os botons
para os funcionários
com 10, 15 e 25
anos de casa.

1995
Fortalecendo e
expandindo o processo
de interiorização de
suas ações, o
Sebrae/PB inaugura a
Sede própria Regional
de Campina Grande,
objetivando estabelecer
uma estrutura que
atenda aos pequenos
negócios locais e de
mais 42 municípios
circunvizinhos.

1996
O Sebrae lança sua
Home Page,
disponibilizando sua
história, produtos,
serviços e muito mais
na internet. Esta ação
foi um passo gigantesco
para o crescimento da
instituição, que passou
a ganhar muito mais
visibilidade com o seu
público.

1996
Buscando ampliar e
fortalecer o processo de
interiorização de suas
ações, o Sebrae/PB
Implanta o Escritório
Regional de Pombal.

1996
Neste ano aconteceu
a implantação do
Escritório Regional de
Cajazeiras, como forma
de ampliar e fortalecer o
processo de
interiorização de suas
ações.

1997
Lançamento do Jornal On Line do
SEBRAE Paraíba, ferramenta
importante para a disseminação do
empreendedorismo e das ações da
instituição no estado.

1999
Foi elaborado o documento
Paraíba: Quatro Anos de
Transformação - 1999 a
2002, que descreve o
desenvolvimento do
Sebrae Paraíba de 1999 a
2002. Destaca atributos de
excelência que contribuem
para a elevação dos
índices de emprego e
ocupação produtiva.

1999
Neste ano foi realizado o
Projeto Rendas do Cariri,
com o objetivo de capacitar
jovens e adolescentes
filhas de rendeiras na arte
da Renda Renascença na
região do Cariri, seguindo
a missão do Sebrae/PB
de estimular a
sustentabilidade e a
competitividade dos
pequenos negócios.

1999
Este foi o ano de
abertura do Escritório
Regional de
Monteiro, com o
objetivo de visava
desenvolver negócios
no interior do estado,
nas diversas regiões.

