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O que esperar de 2016?
O comerciante vive de planejar. Planeja as compras, as
vendas, as metas, as promoções, as datas comerciais... E
com a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do
RN não é diferente. Entidades de classe também fazem
planejamentos, temos metas, e precisamos do empenho
e colaboração de todos os presidentes das CDLs e seus
colaboradores para que possamos alcançá-las.
Nosso objetivo é crescer, fortalecer o movimento lojista do
Rio Grande do Norte, e para isso precisamos movimentar
o comércio em nossas cidades, gerar empregos, capacitar
colaboradores, valorizar nossos produtos e nossa gente. E
é para isso que a Federação vai trabalhar em 2016 através de parcerias com entidades financeiras, de capacitação
profissional, de campanhas promocionais e de valorização
dos nossos produtos e do comércio local.

Afrânio Miranda
Presidente da FCDL/RN

A FCDL RN está firme no propósito de crescer, abrir novas
CDLs, fortalecer e capacitar as que já existem, e movimentar o setor, pois acredita que juntos fazemos a diferença.
Conto com vocês presidentes! Hoje somos 29 CDLs e
podemos ser mais e ainda melhores do que hoje somos.
Sucesso!!!

Empresários preocupados com as mudanças no ICMS
Empresários e contadores se reuniram na sede da
CDL Natal com os auditores fiscais do Rio Grande do
Norte para tratar das mudanças nas regras do ICMS
e as consequências para os comerciantes. Foram mais
de três horas de conversa, dúvidas operacionais, sobre
o SIMPLES nacional, cobranças, pagamentos e multas.
Foi apresentado também as mudanças provocadas pela
emenda constitucional n º 87/15 que trata da partilha
provisória do DIFAL.
Ao fim do evento os empresários solicitaram audiência
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com o governador Robinson Farias para tratar do assunto. “Precisamos de prazo para nos adequar, principalmente em relação a GIM, antes o repasse era feito,
agora temos de esperar 60 dias, os empresários não
estavam preparados para isso e essa mudança vai
prejudicar o lojista”, afirmou Afrânio Miranda, presidente
da Federação das câmaras de Dirigentes Lojistas do
RN (FCDL/RN). Ele ressaltou, ainda, que as mudanças
foram publicadas no dia 30 de dezembro de 2015, e
já começaram a valer agora em primeiro de janeiro,
sem prazo para adequação.
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