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Programa Microcrédito do Empreendedor 
contempla região oeste
Empreendedores da região Oeste do estado  se reuniram 
em Apodi para receber os cheques referentes a 
empréstimos concedidos pelo programa Microcrédito do 
Empreendedor, cuja implantação na região é uma parceria 
entre a CDL Apodi, Agência de Fomento do RN (AGN) e 
Prefeitura de Apodi. Foram 231 contemplados... Leia mais.

CDL Caraúbas comemora 20 anos de atuação
Nesta terça-feira, 13, a CDL Caraúbas promoveu um 
grande café da manhã em comemoração aos 20 anos 
de fundação da entidade na cidade do Oeste potiguar. A 
ocasião marcou também o lançamento e a distribuição 
dos kit’s da campanha “20 anos, 20 prêmios”. São quase 
40 lojas participantes, divididas em Caraúbas, Governador 
Dix Sept Rosado e Campo Grande! Saiba mais.

Campanhas promocionais aquecem 2º semestre do comércio no estado
Incentivar a compra e movimentar o comércio local: esses são os principais objetivos das 
campanhas promocionais preparadas para essa época do ano no estado do Rio Grande 
do Norte, como a Liquida Natal, Liquida Ceará-Mirim, Apodi Compre e Ganhe e Aquece 
Mossoró. Organizada pelas CDL’s locais em parcerias com órgãos empresariais e prefeituras, 
as campanhas realizadas entre agosto e setembro unem descontos e prêmios em diversos 
estabelecimentos lojistas e prometem aquecer as vendas num período que é considerado 
estável para o comércio no país. Leia mais!

Aprovada MP da liberdade econômica
A Medida Provisória 881 foi aprovada em votação na 
Câmara de Deputados no último dia 13. A nova legislação 
traz uma série de orientações referentes a atos públicos 
como licenças, inscrições, registros, alvarás e outros 
documentos exigidos pela administração pública como 
condição prévia para o exercício de atividade econômica. 
Veja os principais pontos.
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