
As CDLs de Mossoró e Caicó encamparam o projeto 
Compre no RN lançado pela FCDL/RN e promovem 
em seus municípios campanhas de valorização da 
compra local. Em Caicó a campanha “Eu compro em 
Caicó, eu amo esse lugar”  foi realizada em dezem-
bro pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Caicó, em 
parceria com a Associação Comercial e o Sindicato 
do Comércio Varejista do município, promoveu a cam-
panha “Em compro em Caicó, eu amo esse lugar”. A 
promoção envolveu 55 empresas associadas da CDL. 
Os clientes das empresas concorreram ao sorteio de 
duas motos e três televisores. O sorteio aconteceu 
no dia 29 de dezembro. “A campanha foi uma forma 
de motivar os consumidores a priorizarem o comércio 
local durante as compras de final de ano, fortalecendo 
as empresas e a economia de todo o município. Foi 
uma campanha educativa e promocional”, destaca Erick 
Souto, presidente da CDL Caicó. 

Em Mossoró, a valorização do comércio local aconte-
ceu através da campanha  “O comércio em Mossoró 
tem tudo o que você precisa!” que buscou além de 
aquecer o comércio local no final do ano, chamar a 
atenção dos mossoroenses para os benefícios de fazer 
as compras aqui na cidade, já que o dinheiro arreca-
dado com impostos será revertido em benefícios para 
nossa cidade. Entre os benefícios gerados estão me-
lhorias na infraestrutura, saúde, segurança, transporte, 
e outras áreas.
Depois de um ano difícil, os empresários da cidade, 
através das entidades representantes, buscavam mos-
trar que em Mossoró você encontra produtos de quali-
dade, variedade, marcas conhecidas e preços atrativos. 
Entre as ações da campanha estavam os descontos 
que poderiam ser encontrados nas lojas participantes.
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Os números estão cada vez mais assustadores. Con-
forme a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), 
integrante da Organização Mundial de Saúde (OMS) 
nas Américas, entre 3 e 4 milhões de pessoas devem 
contrair o zika vírus em 2016 no continente americano. 
Cerca de 1,5 milhão destes casos devem ocorrer no 
Brasil. Infelizmente, ainda não há vacina e nem cura 
para o vírus, que é transmitido pelo mosquito Aedes 
aegypti, o mesmo que transmite a dengue e a chi-
kungunya.

O alerta do Sistema CNDL vai para toda a população, 
inclusive para os lojistas que têm em seus estabele-
cimentos resíduos que contenham água parada, como 
vasos de flores, calhas e pneus. “O Zika vírus é um 
grande desafio para a saúde pública. Não há medica-
mentos para o combate dele, então é um grande mo-
mento para nos unirmos e erradicarmos esse enorme 
problema que muitos países, principalmente o Brasil, 
estão enfrentando”, diz Honório Pinheiro, presidente da 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).

CDLs desenvolvem ações locais em apoio a campanha Compre no RN
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CNDL lança campanha nacional contra a Zika
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