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Os executivos das CDLs do Estado estiveram em Natal no dia 24 de novembro participando do 4º treinamento
do Conselho Estadual do SPC. Um dia rico de aprendizados, conhecimentos e confraternização. Dois grandes
momentos marcaram o treinamento. No primeiro a coordenadora do Conselho, Adriana Fernandes trabalhou
com os presentes novos produtos, o papel dos executivos no dia a dia das CDLs, abordou a retomada do
crescimento da economia, e definiu em conjunto com os participantes a linha de trabalho do Conselho para 2018.

A Federação que nessa gestão se aproximou mais das atividade do Conselho, ministrou curso voltado para o
institucional das CDLs e as dificuldades do dia a dia das Entidades.institucional das CDLs e as dificuldades do dia a dia das Entidades. Apresentou o manual de gestão criado
pela CNDL que será trabalhado durante os treinamentos de 2018 e falou sobre a importância da comunicação e de
como ela pode ser trabalhada pelo executivos em suas cidades. Ainda durante o treinamento os executivos

foram divididos em grupos, discutiram e apresentaram soluções para CDLs fictícias, criadas
especialmente para o treinamento.

O evento foi encerrado com um almoço de confraternização no restaurante Camarões em Natal e contou
com as presenças dos presidentes do Conselho Estadual Augusto Vaz e Afrânio Miranda.

A CDL Apodi realizou de 29 de novembro a 1º de dezembro a I Feira Multissetorial do Médio Oeste
movimentou o comércio da cidade. O presidente da CDL, Givanildo Batista falou com alegria dos resultados.
“A Feira foi um sucesso, mobilizamos fornecedores de produtos e serviços de variados setores da economia local.

Geramos negócios, cumprimos nosso objetivo de movimentar a economia da região”, afirmou.

A noite de abertura da Feira que reuniu 70 estandes de micro e pequenas empresas das
potencialidades da região contou com a presença de líderes empresariais do Estado. O presidente da
FCDFCDL RN Afrânio Miranda prestigiou o evento, juntamente com o vice–presidente da FCDL RN José Maria,

e o presidente da CDL Severiano Melo, Holangênes Holanda dentre outros.

A CDL Jardim do Seridó montou estande na IV Feria do Agronegócio realizada na cidade de Jardim do Seridó
nos dias 01,02 e 03 de dezembro para que os associados da Entidade comercializassem seus produtos.

A Feira foi uma realização do Governo do Estado do RN, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura,
da Pecuária e da Pesca – Sape/RN, em parceria com a Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó, e a
Associação dos Produtores de Ovinos e Caprinos – Apoc. O evento aconteceu paralelo aos

Festejos da Padroeira da cidade, Nossa Senhora da Conceição.
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