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FCDL RN inicia trabalho de visitas as CDLs do Estado
A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do RN
(FCDL/RN) deu início ao trabalho de visita as CDLs
do Estado visando conhecer in loco a realidade das
entidades, estreitar o relacionamento entre a Federação
e as CDLs e traçar um perfil sócio administrativo de
cada Entidade.
A Gerente Geral da FCDL/RN, Lélia Fernandes, e a
secretária executiva Cláudia Dutra visitaram as CDLs

de Angicos, Areia Branca, Baraúnas, Nova Cruz,
Macaíba, Macau, Jucurutu, Acari e Ceará Mirim. Em
todas as CDLs, elas foram recebidas pelos presidentes
e executivos que apresentaram a estrutura física das
entidades e a parte administrativa. De posse dessas
informações a Federação vai elaborar um plano de ação
personalizado e institucional para cada CDL visitada.

Visita à CDL Jucurutu

Visita à CDL Nova Cruz

CDL Mossoró promove o primeiro Leadership RN
No dia 13 de agosto empresários e estudantes de
Mossoró e região participaram do primeiro Leadership RN.
O evento de liderança, motivação e empreendedorismo foi
promovido pela CDL Mossoró, contou com três palestras/
espetáculos e sorteios de brindes.
O presidente da CDL Mossoró, Getúlio Vale, falou sobre
a importância do evento. “Estamos proporcionando aos

participantes uma oportunidade de adquirir muito conhecimento
a respeito dos temas propostos, oportunidades de network,
crescimento e desenvolvimento pessoal”, destacou.
Os palestrantes Thais Oliveira, Bráulio Bessa e Rafael
Fernandes destacaram em suas apresentações o
empreendedorismo, a motivação, metas, projetos e sonhos.

Diretores da CDL de Jardim do Seridó visitam Casa do Empresário
A Câmara de Dirigentes Lojistas de Jardim do Seridó
foi criada recentemente para fortalecer o movimento
lojista na região. Além de Jardim do Seridó, a CDL
envolverá também os empresários de Ouro Branco.
Os diretores da nova CDL visitaram Caicó para conhecer
a dinâmicas das reuniões da entidade empresarial.
“Aproveitamos para também conhecer o calendário de
ações e eventos que Caicó desenvolve, bem como as
instituições que podem ser parceiras da nossa CDL”,
observou Luciano Sérgio, vice-presidente da CDL de
Jardim do Seridó.
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