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Executivos das CDLs do RN participam de treinamento em Natal
O Conselho Estadual do SPC RN (CESPCRN) e a
Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio
Grande do Norte realizaram no dia 24 de novembro o
último treinamento do ano de 2016 para os executivos
das CDLs do Estado. Na ocasião eles assistiram
palestra do Coordenador Jurídico do SPC Walter Ferreira
Júnior com o tema “A regulamentação do SPC e
a atuação no judiciário”. Eles tiveram a oportunidade
de tirar dúvidas junto ao jurídico do SPC Brasil em
relação a registros de CPF e CNPJ dentre outras
coisas. O intervalo do treinamento foi também momento
de confraternização entre os Executivos das CDLs,
e os gestores do Conselho que almoçaram juntos e
comemoram os resultados.

Na parte da tarde assistiram a palestras COMO OBTER
O SIM, com Ionara Cortez do SEBRAE que realizou
uma dinâmica onde os consultores deveriam “VENDER”
o SPC em apenas 10 palavras ao abordar o cliente.
Ao longo de 2016 outros dois treinamentos foram
realizados pela coordenadora do Conselho Adriana
Fernandes. Para facilitar a logística das CDLs eles foram
divididos por região, um grupo participou em Natal e
outro em Mossoró. Na ocasião foram apresentados os
resultados da campanha CDL Mais Forte, do Cadastro
Positivo, as metas estipuladas pelo SPC Brasil referentes
a registros, filiações e consultas. Também fizeram parte
dos treinamentos a capacitação referente aos novos
produtos do SPC Brasil.

Sistema CNDL terá novo modelo de governança e negócios
O presidente da FCDL RN, Afrânio Miranda e mais de
249 líderes do Sistema CNDL se reuniram na quintafeira, 24 de novembro, em Brasília, em Assembleia Geral
Ordinária. Durante o evento, as contas apresentadas
e o orçamento previsto para 2017 foram aprovados por
unanimidade, além de mudanças no estatuto vigente.
O encontro foi marcado, principalmente, pela aprovação
do Novo Modelo de Governança e Negócios, que
contempla estruturas e práticas que visam garantir
maior inclusão, transparência, segurança jurídica e
prontidão para o crescimento do Sistema CNDL. O
projeto resultará em uma nova empresa de capital
fechado, suportado por um acordo de acionistas, um
estatuto, um regimento interno, e um código de conduta
e de ética.

“Esta é uma grande conquista não só para o nosso
Sistema, mas também para o movimento varejista de
todo país. A mudança permitirá mais segurança jurídica,
inserção das Entidades, potencialização dos negócios
e resultados, além da adoção de melhores práticas de
governança”, explica o presidente da CNDL, Honório
Pinheiro.
Ainda segundo ele, atualmente, como filial da CNDL, o
SPC Brasil fica restrito aos objetos sociais da entidade
mãe. “No entanto, como o mercado é dinâmico, é
essencial que o SPC Brasil possa diversificar a sua
prestação de serviços, e isso só será possível com a
alteração na sua forma jurídica para uma empresa”,
completa.

Nova diretoria da CDL Assú toma posse

A nova diretoria eleita da CDL Assú tomou no sábado
(03/12). O presidente da FCDL RN Afrânio Miranda
esteve na cidade para dar posse aos eleitos que
assumiram a Entidade para um mandato de dois
anos 2017/2018. A solenidade aconteceu na Câmara
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Municipal do Assú e contou com a presença dos
associados da Entidade e autoridades. Tomou posse
no cargo de presidente, João Nogueira de Melo Neto.
No de vice-presidente, Francisco Celimário de Araújo.
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