2000
Início do Projeto Pacto Novo Cariri que
objetiva o desenvolvimento regional,
integrado e sustentável do Cariri
Paraibano. O projeto era um acordo
de cidadania, celebrado entre o
Sebrae/PB e os agentes políticos
locais, especialmente as prefeituras.
Objetivou colaborar por meio de ações
de políticas públicas planejadas,
acesso à informação, tecnologias e
capacitação e estimular o trabalho
coletivo por meio de associações,
cooperativas e consórcios que
possibilitaram à comunidade a
conquistar mais qualidade de vida e
perspectivas de crescimento
econômico para a região.

2000
Foi realizado o Lançamento
do Programa Empreendedor
Cultural, do Sebrae/PB, que
teve a finalidade de buscar
o desenvolvimento do
mercado cultural por meio da
geração de trabalho e renda.

2000
O I Seminário Internacional sobre
Caprinos e Ovinos de Corte
(SINCORTE) aconteceu em João
Pessoa e, além de proporcionar
o intercâmbio entre aqueles que
trabalham neste segmento (troca
de experiências, conhecimento,
tecnologia entre criadores de diversos
países), teve uma contribuição
significativa para o crescimento
desta atividade que é um destaque
no agronegócio da Paraíba.

2001
Neste ano foi realizado o Estudo
Setorial do Programa de
Desenvolvimento Regional
Sustentável do Cariri, cujo
objetivo era promover a melhoria
das condições de vida das
comunidades urbanos/rurais da
região,por meio da criação de
novos mecanismos de
coordenação e fortalecimento
das ações de desenvolvimento.

2001
O I Encontro Municipal de
Turismo de Monteiro
buscou agregar lideranças
da cidade de Monteiro,
com o objetivo de levantar
informações com
empresários e gestores
públicos para elaboração
de estudos e roteiros
temáticos da Paraíba.

2001
Foi realizado o I Encontro
Municipal de Turismo de
Campina Grande, com o
objetivo de levantar
informações com
empresários e gestores
públicos para a elaboração
de estudos dos roteiros
temáticos segmentados na
Paraíba, buscando assim
o crescimento deste
segmento, até então
pouco explorado.

2001
Lançamento da Biblioteca do
Empreendedor do Sebrae/PB,
serviço de informação digital,
que disponibiliza, via internet,
conteúdos relativos às áreas
do empreendedorismo.
Pessoas em qualquer lugar
do mundo, podem acessar
uma gama de informações
sobre comércio exterior,
iniciação empresarial,
marketing, linhas de crédito,
turismo, entre outras.

2002
Neste ano foi realizado o
Estudo Setorial do Programa
de Desenvolvimento
Integrado e Sustentável do
Vale do Piancó, que
objetivou contribuir para
modificar o quadro de
carências existentes no
sertão da Paraíba, a partir
de uma eficaz mobilização
do recursos disponíveis.

2002
Implantação do Escritório
Regional em Araruna,
buscando ampliar e
fortalecer o processo de
interiorização de suas ações.

2002
O Sebrae Paraíba foi o
vencedor a nível Nacional do Prêmio Agência Sebrae
de Notícias (ASN) de
Jornalismo/2002 por seu
empenho e excelência nas
matérias veiculadas pela
Agência Sebrae de Notícias.

2005
Publicação do Livro: Renda
Renascença – uma memória
de ofício paraibana (Christus
Nóbrega). Este Livro surge
como fechamento de um
primeiro ciclo de ações de
fomento ao artesanato da
renda Renascença do Cariri
Paraibano. O Sebrae/PB
apresenta esta obra que
ajuda a documentar e tornar
pública a memória de ofício
das artesãs do Cariri
paraibano, além de abranger
os aspectos culturais e
apoiar essa atividade de
desenvolvimento
socioeconômico no Estado.

2006
Lançamento do Livro A Indústria de Calçados da
Paraíba, que apresenta os
principais resultados de uma
pesquisa sobre a produção
de calçados no Estado da
Paraíba realizada em
outubro de 2002 e março
2003. Este estudo objetivou
analisar a indústria de
calçados da Paraíba,
destacando os locais onde
se encontram os principais
arranjos produtivos de
calçados do Estado: Grande
João Pessoa, Campina
Grande e Patos.

2007
A publicação História de Sucesso –
Cocada na Kenga destaca a
campinense Mauricéa Barbosa de
Aguiar, que se inspirou nos
coqueirais de Lucena, no Litoral
paraibano, e com uma história de
empreendedorismo e parceria com
outras 45 mulheres do município,
trouxe para a Paraíba o Prêmio
Sebrae Mulher Empreendedora,
como a representante da região
Nordeste, na categoria Associação.
Ela concorreu com mais de 1.700
mulheres no País. A Associação
Mãos que se ajudam contava com
48 associados envolvidos com a
geração de emprego e renda e
focados em minimizar os problemas
sociais encontrados na Comunidade
de Lucena, como desemprego,
analfabetismo e marginalidade.

