


UNIR ESFORÇOS
AGIR AGORA

DEFINIR  SOLUÇÕES

O propósito deste fórum é reunir 
representantes da sociedade para somar 
esforços, ideias, soluções. É preciso agir 
no curto, médio e longo prazos para 
estabelecer caminhos de estímulo à 
atividade econômica, à proteção e 
recuperação dos empregos, ocupações e 
à geração de renda na Paraíba.



SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
• A pandemia da Covid-19 exige a adoção de medidas urgentes 
ao inaugurar uma etapa dramática da vida nacional, com queda 
elevada do PIB e o agravamento de problemas sociais crônicos.

• Antes dessa crise, em 2019, o trabalho informal na Paraíba já 
representava cerca de 53,1% dos empregos registrados, 
segundo o IBGE. Mais da metade da população ativa convivia 
com o desemprego estrutural e aberto. Uma média maior do 
que a nacional, de 41,1%.



SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
• Em João Pessoa, principal economia do Estado, 36,4% dos 
domicílios sobreviviam com rendimentos mensais de até meio 
salário mínimo por pessoa.

• Como ficarão as famílias e todos esses indicadores sociais e 
econômicos, sobretudo os de pobreza, fome e desemprego, após a 
adoção do isolamento social e do fechamento de milhares de postos 
de trabalho? 

• Não se sabe ainda exatamente, mas temos 
a certeza de que é preciso agir, e com urgência.



CONVIDADOS A PARTICIPAR
Estão convidados a integrar o fórum, inclusive por 
meio de especialistas e técnicos, as mais diversas 
representações da sociedade civil, de segmentos 
da iniciativa privada e do setor público.

• Sindicatos de Trabalhadores
• Entidades da Indústria
• Representações do Comércio e Serviços
• Micro e pequenas empresas
• Governo do Estado
• Prefeituras
• Bancada Federal
• Legislativo estadual
• Universidades públicas/privadas



ESTRUTURA PLURAL

CONSELHO

SECRETARIA EXECUTIVA

GRUPOS DE TRABALHO TÉCNICO
Comércio | Indústria | Informais | Turismo | Serviço 
Investimento público | Estudos e Pesquisas Aplicadas



TRABALHO 
SISTEMÁTICO

Dada a urgência que a crise impõe, 
o Fórum reunirá semanalmente o 
Conselho e os grupos temáticos 
com a finalidade de já propor 
medidas de curto e médio prazos, 
além de elaborar propostas para o 
pós-crise do novo coronavírus.




