
INFORMATIVOFCDL
Rio Grande do Norte 09.11.16 | Ed. 12 | Ano II

CDL Jucurutu está com nova diretoria

Afrânio Miranda empossa primeira diretoria da CDL Jardim do Seridó

O presidente da FCDL RN Afrânio Miranda recebeu 
em outubro na sede da entidade os presidentes das 
CDLs do Rio Grande do Norte que estão fazendo 
parte do Projeto de Visitação das CDLs, que tem por 
objetivo Conhecer in loco a realidade das entidades, 
desenvolver soluções e realizar ações que fortaleçam e 
promovam o crescimento do movimento lojista no Estado.

Durante a reunião foi apresentado aos presentes o 
relatório com diagnóstico das visitas que foram realizadas 
pelas executivas da FCDL RN Lélia Fernandes e Claudia 
Dutra. No relatório constam sugestões, orientações, 
recomendações e prazos a serem cumpridos pelos 
presidentes, com a finalidade de mudar o quadro 
encontrado nas CDLs.

Presidentes de CDLs recebem relatório do projeto de visitação

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Jucurutu está com 
nova diretoria. Os comerciantes do município associados 
à entidade elegeram agora em outubro para mandato de 
dois anos, as empreendedoras Maria Elizabeth Galvão 
Batista Crispim, popularmente conhecida por “Beth Modas” 
e Maria Da Guia Medeiros de Queiroz, conhecida por 
“Da Guia Presentes”, para presidente e vice-presidente da 
Entidade.
A presidente Maria Elizabeth afirmou que irá buscar 
desenvolvimento econômico para o comerciante e comerciário. 
“Estou compondo essa nova diretoria para somar. Vou 
buscar desenvolvimento econômico e formativo para o 
comerciante e comerciário”, afirmou ela e seu discurso.
As palavras da vice-presidente eleita também foram de 
lutar pelo desenvolvimento do comércio da cidade. “Os 

empresários esperam da CDL atitude e desenvolvimento. 
Chegamos para abraçar essa causa, como também buscar 
a unidade do comercio local”, enfatizou.

O município de Jardim do Seridó deu um passo 
importante no que se refere ao desenvolvimento 
comércio daquela cidade. Os empresários se uniram e 
juntos fundaram a CDL Jardim do  Seridó. A posse 
da primeira diretoria foi realizada no dia 28 de outubro 
e foi concedida pelo presidente da Federação das 
Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do 
Norte, Afrânio Miranda que eu seu discurso enalteceu 
a força dos empresários da cidade que fundaram uma 
CDL já com 50 associados, parabenizou pela iniciativa 
e afirmou que o comércio de Jardim do Seridó só tem 
a crescer com a chegada da CDL. “Estou muito feliz 
em participar desse momento que para mim será um 
divisor de água no comércio dessa cidade. A CDL é 
uma entidade bastante forte, que trabalha a favor do 
comércio, que promove ações para o setor. Isso é bom 
para economia local, pois representa o desenvolvimento, 
e se tem uma coisa que nós empresários buscamos é 
crescimento e desenvolvimento”, afirmou.   
Afrânio aproveitou que estavam presentes a solenidade 
de posse o presidente da Câmara dos Vereadores da 
cidade Iron Lucas, o Prefeito eleito José Amazan Silva, 
e os representantes dos Bancos Caixa e Banco do 

Nordeste e Banco do Brasil, e pediu apoio e parecerias 
da Prefeitura, Câmara Municipal e dos Bancos com a 
CDL de Jardim para que eles trabalhem juntos. “Nós 
comerciantes temos muita força somos os responsáveis 
por gerar em prego e renda na cidade, fazemos 
a economia girar com as vendas, então nada mais 
interessante para os poderes Executivo, Legislativo e 
Entidades Financeiras ter-nos como parceiros. Vamos 
nos unir, o município só tem a ganhar com essa 
união”. Destacou.
As palavras do presidente da CDL Jardim do Seridó 
Mozart Costa de Azevedo foram de comprometimento 
com a entidade e os empresários da cidade. De que 
vai junto com a diretoria trabalhar para desenvolver o 
comércio de Jardim do Seridó. “Estou muito feliz em 
ter conseguido viabilizar junto com os empresários aqui 
da nossa cidade a criação da CDL. Era um sonho 
antigo nosso, pois acreditamos que é possível fazer 
mais pelo setor produtivo aqui na nossa cidade e com 
uma CDL isso será possível. O nosso trabalho será 
para desenvolver e fazer crescer o comércio local”, 
afirmou Mouzart.
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