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Os executivos das CDLs do Rio Grande Norte 
participaram em Natal e Mossoró, nos dias 13 e 
15 de julho, respectivamente, do II Treinamento do 
Conselho Estadual do SPC RN. Na período da manhã 
a Coordenadora do Conselho, Adriana Fernandes, falou 
sobre as metas e produtos do SPC, da campanha do 
castro positivo e outros assuntos. 
A CDL de Caicó apresentou o case de sucesso 
sobre as ações realizadas pela Entidade e que têm 
desenvolvido o comércio da cidade. No período da 
tarde a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas 
(FCDL/RN) foi quem coordenou o treinamento com a 

realização de um momento voltado para os executivos 
das CDLs e Workshop com o tema “Desenvolvimento 
de competências: foco em resultados” com a palestrante 
da consultora do Sebrae, Ionara Cortez. 
Ainda durante o treinamento foi entregue a premiação 
do segundo trimestre da campanha CDL mais forte, em 
que os quatro primeiros colocados foram:

1 - Jucurutu
2 - Pau dos Ferros
3 - Caraúbas 
4 - Baraúna 

Conselho Estadual do SPC RN realiza II treinamento anual 

O dia 04 de julho entrou para história do movimento 
lojista da cidade de Currais Novos. Comerciantes 
unidos, liderados pela CDL da cidade, realizaram o 
movimento “Segurança Urgente”. O Comércio fechou as 
portas e os empresários e colaboradores se concentram 
no Centro da Cidade para reivindicar melhorias na 
segurança pública no município. A população da cidade 
também se envolveu com o movimento: um grande 
corredor se formou na rua principal da cidade e, juntos, 
os participantes cantaram o hino nacional em protesto 
pela falta de segurança na cidade e reivindicaram 

mais investimentos por parte da Secretaria Estadual 
de Segurança. 
O movimento contou ainda com um Fórum de Segurança 
Pública na parte da tarde, quando foram apresentadas 
algumas soluções para a questão da insegurança, 
dentre elas a implantação de uma Delegacia Regional 
de Polícia Civil no município. O encontro contou com 
a participação do secretário de Segurança Pública 
e da Defesa Social (Sesed), Ronaldo Lundgren,  e 
o  secretário estadual da Justiça e Cidadania do Rio 
Grande do Norte (Sejuc), Walber Virgulino.

CDL Currais Novos realiza movimento em prol da segurança do município

Em parceria com o Sebrae, a CDL Caraúbas reuniu 
empresários e associados no dia 12 de julho para um 
Happy Hour Empreendedor no Espaço de Eventos Maria 
Júlia. O evento teve como convidado o palestrante 
Ramon Enoc,  que realizou palestra motivacional com 
o tema “Alta Performance em vendas”. 
O evento permitiu uma boa troca de conhecimento 
do público com o palestrante e o presidente da 

CDL Caraúbas falou com entusiasmo sobre o evento. 
“Ficamos muito satisfeitos com a repercussão desse 
nosso evento. A participação dos lojistas e associados 
foi muito boa. A CDL Caraúbas está sempre buscando 
o melhor para seus associados, bem como para toda 
a classe lojista, e a capacitação dos que vivem e 
trabalham no comércio é uma de nossas bandeiras de 
trabalho”, afirmou Antônio Gurgel de Brito. 

CDL Caraúbas movimenta lojista com o Happy Hour Empreendedor 
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