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Nova diretoria do CDL Jucurutu toma posse
Em cerimônia realizada no plenário da Câmara Municipal
de Jucurutu na quinta-feira, 10/11, tomou posse a nova
diretoria da Câmara dos Dirigentes Lojistas Jucurutu
(CDL Jucurutu) para um mandato de dois anos. A
diretoria, que tem como presidente a empresária Maria
Elizabeth e vice-presidente a também empresária
Maria Daguia Queiroz, foi empossada pelo presidente
Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio
Grande do Norte (FCDL RN), Afrânio Miranda.
A cerimonia foi iniciada com o discurso de despedida
do então presidente da CDL Jucurutu Francisco Luciano,
que agradeceu a oportunidade de presidir a Entidade,
as parcerias firmadas ao longo de sua gestão e se
colocou a disposição para contribuir com a nova gestão.
Dando continuidade a solenidade, o presidente da

FCDL Afrânio Miranda falou aos presentes. Destacou
a importância da CDL Jucurutu para o comércio do
Município das parcerias com os órgãos públicos e
entidades de classes com o intuito de fortalecer e
desenvolver o comércio local.
A presidente Maria Elizabeth destacou no discurso de
posse que o relacionamento entre a nova diretoria,
associados e clientes será o mais harmonioso possível.
“Agradeço a oportunidade de representar e defender
os interesses dos empresários associados da CDL
Jucurutu. Tenho consciência que não estou sozinha,
pois conto com o apoio de uma diretoria competente
e com suporte para trabalhar e lutar pelos objetivos
futuros de nossa classe empresarial.”, finalizou.

Presidente da CDL Parelhas é destaque na Feira do Empreendedor
O presidente da CDL Parelhas, o empresário Markson Oliveira
foi destaque na Feira do Empreendedor do Seridó realizada
de 09 a 12 de novembro na Ilha de Santa’Ana, Caicó .
Ele participou do Bate Papo Empreendedor e apresentou
sua história de sucesso. Proprietário da MK Informática
e do Central Shopping, em Parelhas, Markson iniciou no
empreendedorismo montando uma escolinha de informática.
A primeira turma tinha apenas três alunos, resultado que
não o fez desanimar. Com visão empreendedora, agregou
mais uma atividade: a de digitação de monografias para
universitários, passando em seguida a trabalhar com
pequenas impressões.
Posteriormente passou a vender acessórios para computador
e com a expansão das oportunidades de acesso à internet,
investiu em um provedor de acesso que hoje opera em
Parelhas, Santana do Seridó e Jardim do Seridó.
O empresário passou a trabalhar sob orientação do Sebrae,
parceria que já acontece há 15 anos. Além de estar sempre
buscando oportunidades para qualificar os colaboradores,
participa de duas redes: a Inteligência Digital e a Mídia
Telecom. Fruto dessa parceria surgiu o Central Shopping,
com 2000 metros quadrados de área construída, com três
pisos e 16 empresas instaladas, empreendimento referência
em toda a região.

CDL Assu realiza eleição para nova diretoria

Os associados da CDL Assu elegeram a nova diretoria
e do conselho fiscal da Câmara de Dirigentes Lojistas
(CDL) Assú para o biênio 2017/2018.Foi escolhido para
o cargo de presidente, João Nogueira de Melo Neto,
e para vice-presidente Francisco Celimário de Araújo.
A posse dos eleitos será no dia 3 de dezembro, a
www.fcdlrn.com.br

partir das 19h30, na Câmara Municipal do Assú.
A proposta da nova diretoria é ampliar a oferta de
cursos e palestras nas áreas de gestão, financeira,
atendimento ao público, motivação, entre outras, em
parceria com instituições como Sebrae e Senac.
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