
12º Seminário do SPC Brasil no RN ressaltou a importância 
da gestão comercial nas CDL´s
O Conselho Estadual do SPC RN (CESPRN) realizou no dia 06 de junho, 
no hotel Holiday Inn, em Natal, o 12º Seminário do SPC Brasil com 
presidentes, diretores e executivos das CDLs do RN. A pauta do evento 
foi focada na gestão comercial das entidades: análises, produtos, 
mudanças e metas. Leia mais...

www.fcdlrn.com.br

19ª Convenção do Comércio e Serviços do RN mostrou a 
nova cara do varejo
Com recorde de público a 19ª Convenção do Comércio e Serviços do RN promoveu 
conhecimento, interatividade e novas experiências para os mais de 1.400 
convencionais que participaram do evento no dia 06 de junho, no Holiday Inn.
O empreendedorismo, a reinvenção dos negócios, sair da zona de conforto, planejar 
os investimentos, a responsabilidade social e a nova cara do varejo e da prestação 
de serviços foram alguns dos pontos abordados durante o evento. Leia mais...
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Começa a campanha de divulgação sobre as mudanças com 
o novo texto do Cadastro Positivo
A partir do dia 10 de junho, emissoras de rádio e TV de todo o país 
começaram a veicular uma campanha institucional e obrigatória por 
lei, para esclarecer a população sobre como será o funcionamento do 
novo banco de dados, que tem o SPC Brasil como um dos seus gestores. 
Comunique aos seus associados. Participe dessa divulgação!
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Lançado Programa “Nota Potiguar”
O programa, que funcionará através de um aplicativo, disponível para 
IOS e Android, tem como objetivo difundir a importância de pedir a 
nota fiscal, como um exercício de cidadania e conscientizar empresas 
sobre a obrigação da emissão desse documento. Além de aumentar 
a arrecadação e oferecer vantagens para consumidores e instituições 
filantrópicas participantes. Os pontos poderão ser trocados em 
ingressos de jogos de futebol, descontos no IPVA ou cupons para sorteio 

de prêmios. Saiba mais...
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