
No dia 04 de março o Conselho Estadual do SPC Rio 
Grande do Norte realizou a premiação da campanha 
CDL Mais Forte, referente ao ano de 2015. A campanha 
premiou os executivos das três primeiras CDLs que 
atingiram a maior pontuação, levando em consideração 
metas de Filiação, Inclusões e Consultas. 
As metas de cada CDL foram estabelecidas pelo SPC 
Brasil levando em consideração o crescimento de 
12% em relação ao ano de 2014, de acordo com as 
metas enviadas pela CNDL. As CDLs que atingiram 

proporcionalmente a maior meta anual receberam um 
troféu, e os executivos um cheque no valor de R$ 
1.200 para o primeiro lugar, R$ 500 para o segundo, 
e R$ 300 para o terceiro. 
As CDLs premiadas foram: CDL Severiano Melo em 
primeiro lugar, CDL Patu em segundo lugar e CDL 
Santa Cruz em terceiro lugar. A campanha é uma 
iniciativa do Conselho Estadual de SPC do Rio Grande 
do Norte com apoio da FCDL/RN e da CDL Natal.

INFORMATIVOFCDL
Rio Grande do Norte 24.03.16 | Ed. 06 | Ano II

A classe empresarial caicoense fez uma homenagem 
aos ex-presidentes da Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Caicó, na última Assembleia Geral das Entidades 
Empresariais, realizada no dia 09 de março, com a 
criação da Galeria de Ex-presidentes da CDL Caicó. 
Treze ex-presidentes foram homenageados. Em nome 
de todos, falou o fundador do movimento lojista em 
Caicó, Carlos Batista Vale (Memeu). “O objetivo inicial 
era implantar em Caicó o Serviço de Proteção ao 
Crédito. A partir daí criamos o ‘Clube de Diretores’ 

Lojistas, mostrando seus benefícios para os empresários 
e também para os clientes”, destacou o primeiro 
presidente.
Erick Gomes, atual presidente da CDL Caicó, destacou 
a importância da homenagem. “Resgatar a história 
da CDL é estimular o crescimento do movimento 
lojista em nosso município. O associativismo é uma 
forma de fortalecer a classe empresarial e fomentar o 
desenvolvimento do município”, aponta Erick Gomes.

Vencedores da campanha CDL Mais Forte recebem premiação

Executiva  e diretora da CDL Santa Cruz recebendo 
premiação da campanha CDL Mais Forte 

Presidente e executiva da CDL Severiano Melo recebem 
premiação da campanha CDL Mais Forte

A CDL Apodi está realizando até o dia 30 de abril 
a promoção Apodi Compre e Ganhe (EM DINHEIRO!) 
que tem por objetivo aumentar o volume de vendas, 
impulsionar a economia da região e prestigiar o cliente, 
contribuindo com desenvolvimento econômico e social.
“Diante dos grandes desafios enfrentados pelo setor 
varejista, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Apodi, 
decidiu realizar neste período a Campanha Promocional 
Apodi Compre e Ganhe em Dinheiro, voltada a premiar 
os clientes do comércio apodiense e demais cidades 
da região, com o objetivo de aquecer as vendas, 
valorizar as empresas e produtos do município de Apodi 

e estimular os lojistas e consumidores a investirem 
na economia dos municípios participantes, trazendo 
benefícios múltiplos”, afirmou o presidente da CDL 
Apodi, Antônio Marcio Brilhante Valdevino. 
O presidente explicou que a cada R$ 10,00 (dez 
reais ) acumulados nos mesmo ticket de compra em 
qualquer uma das lojas participantes, o cliente receberá 
01 (um) cupom para concorrer a uma das 16 chamadas 
em dinheiro de R$ 1.000.00. Já os vendedores e 
colaboradores concorrem a duas chamadas em dinheiro 
no valor de R$ 1.000.00 cada. 

        www.fcdlrn.com.br                                                Textos: Luciana Tito                                                Diagramação: Sílvia Miranda

Galeria homenageia ex-presidentes da CDL Caicó

CDL Apodi realiza a 18º edição do Apodi Compre e Ganhe


