
Nova Diretoria Executiva toma posse na CDL Caicó 
A CDL Caicó iniciou, na noite dessa terça-feira, 09, um novo ciclo! O 
presidente da FCDL RN, Afrânio Miranda deu posse a nova diretoria, 
que terá mandato de dois anos e será presidida pelo empresário do 
ramo de peças, João Batista. Foram empossados Manoel Minervino 

(1º vice-presidente), Marcus Túlio (2º vice-presidente)... Leia mais.

www.fcdlrn.com.br

Sancionada lei do novo Cadastro Positivo   
O comércio brasileiro comemora a sanção da lei do Novo Cadastro 
Positivo, ocorrida nessa segunda-feira, 08, pelo presidente da república, 
Jair Bolsonaro. Com a sanção a inclusão de todos os consumidores, 
físicos ou jurídicos, no cadastro de bons pagadores passa a ser 
automática, ou seja, as informações de pagamentos em dias e quitações 
de débitos serão armazenadas num banco de dados... Leia mais.
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19 Convenção de Comércios e Serviços do RN
O evento mais esperado do ano traz o tema “Pense fora da caixa”, com 
inovações de estratégias comerciais. O professor Leandro Karnal é o grande 
nome dessa edição e promete revolucionar suas ideias. Além de nomes de 
peso quando o assunto é inovação e cases de sucesso. Já viu a programação?
Mais informações e incrições no site: www.convencaoestadualrn.com.br.
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Moeda Gavião já está em circulação no comércio de 
Umarizal
Parte do projeto UZLFIDELIZE, a CDL Umarizal lançou no último dia 12 

a primeira moeda local da cidade, a Gavião, e entregou, numa carreata 

pela cidade os kit’s de adesão as 26 empresas inicialmente filiadas... 

Leia mais.
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O convênio Políticas Públicas 4.0, firmado entre CNDL e Sebrae, realizou na sexta-feira (12), 
em Natal, um encontro com foco no fomento ao desenvolvimento local e regional por meio 
da articulação das lideranças do varejo e elaboração de propostas de Políticas Públicas. 
A ação foi conduzida pelos especialistas Marcos Lima e Ângelo Roncalli, e contou com a 
presença do presidente da FCDL-RN, Afrânio Miranda, e dos presidentes das CDLs do estado.
Participaram, ainda, o deputado estadual Hermano Morais, presidente da Frente Parlamentar em Defesa 
do Setor Produtivo, os vereadores Ronaldo Venâncio, presidente da Câmara Municipal de Ceará-Mirim, 
e Kleber Fernandes, representando a Comissão de Indústria, Turismo, Comércio e Empreendedorismo 
da Câmara Municipal de Natal, e a analista de Políticas Públicas do Sebrae-RN, Cátia Lopes.
“Trata-se de um evento importantíssimo para o varejo do nosso estado e do Brasil. O debate 
é essencial para avançarmos em políticas públicas no setor que tem potencial de apoiar a 
retomada do nosso crescimento econômico”, disse o presidente da Federação, Afrânio Miranda.
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