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Comissão da CDL Currais Novos visita Presidente da Assembléia
Uma comissão da CDL Currais Novos, liderada pelo
presidente da FCDL RN, Afrânio Miranda, se reuniu
com o Presidente da Assembleia Legislativa do RN,
Ezequiel Ferreira de Souza no dia 27 de abril. Em
pauta, a economia, o desemprego, a alta carga
tributária e os projetos que podem contribuir com o
desenvolvimento de Currais Novos. Como Entidade
representativa do comércio, a CDL apresentou vários
projetos e solicitações de ações nas mais diferentes
áreas, como segurança pública, saúde e desenvolvimento

comercial. Outros temas pontuais foram tratados, como
a realização da Feira de Negócios Seridó e do apoio
a Feirinha de Sant’Ana. O presidente da Federação
das Câmaras de Dirigentes Lojistas do RN, Afrânio
Miranda, ressaltou preocupação sobre o setor comercial
do Estado, principalmente em função das altas cargas
tributárias e destacou ações que poderiam amenizar o
atual quadro de desemprego no RN. A CDL ressaltou
ainda a solicitação da criação de uma Delegacia
Regional em Currais Novos.

CDL Assu realiza mais uma edição do Arraiá de Prêmios
A promoção “Arraiá de Prêmios” da CDL Assu está
movimentando o comércio da região.
A campanha
começou no dia com 25 abril e termina no dia 29
junho, com sorteio dos ganhadores marcado para dia
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30 de junho, às 10hs, no Anfiteatro Arcelino Costa
Leitão (Praça São João Batista). Nesta edição, a CDL
premiará os consumidores com Vale dinheiro, no total
de R$ 10.000,00, em valores diversificados.
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Além da premiação para os consumidores, haverá
premiações para os vendedores. Para concorrer aos
prêmios os consumidores receberão 1 (um) cupom da
promoção a cada R$ 30,00 (trinta reais) em compras
em qualquer loja credenciada participante. O presidente
da CDL Assu, Edmilson Albino dos Santos, alerta que

só serão considerados válidos os cupons fornecidos e
identificados pelas lojas participantes e que os cupons
devem ser preenchidos sem rasuras, com clareza dos
dados completos e depositados nas urnas localizadas
na loja onde o cliente efetuou a compra, em qualquer
urna das lojas participantes ou na CDL/ASSU.

CESPC RN e FCDL RN realizam treinamento com executivos das CDLs
Nos dias 18 e 20 de abril o Conselho Estadual
do SPC Rio Grande do Norte (CESPC RN), em
parceria com a Federação das Câmaras de Dirigentes
Lojista do Rio Grande do Norte (FCDL/RN), realizou
o primeiro treinamento do ano com os executivos das
CDLs do Estado. Os treinamentos foram divididos em
dois momentos: o primeiro com a coordenadora do
www.fcdlrn.com.br

CESPC RN, Adriana Fernandes, que abordou metas e
novos produtos do SPC Brasil; e o segundo com a
participação de consultores do Sebrae RN que deram
palestras sobre vendas. Os consultores do Sebrae
RN Ionara Cortez, em Natal, e o consultor Marcelo
Bavelonne, em Mossoró, deram dicas sobre vendas e
pós-venda aos executivos das CDLs.
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