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No dia 7 de Dezembro, a CDL Mossoró recebeu presidentes de várias CDLs do RN, em sua sede,
para Reunião do Conselho Estadual do SPC (CESPC-RN), onde foi exposto um balanço das ações praticadas
no período de 2017 e apresentado os novos produtos do SPC para o ano de 2018. A reunião contou com a
presença de Augusto Vaz, presidente da CDL/Natal e do Conselho, de Afrânio Miranda, presidente da FCDL,
além de Getúlio Vale e Wellington Rodrigues, presidente e vice, respectivamente, da CDL Mossoró.

A CDL Currais Novos e o SINDIVAREJO realizaram no dia 08 de dezembro a tradicional festa
de confraternização entre associados e parceiros do comércio de Currais Novos. O presidente da
FCDL RN Afrânio Miranda prestigiou o evento que teve como ponto alto a entrega da comenda Radir Pereira
as personalidades de destaque, e que contribuíram para o desenvolvimento da economia e do comércio de
Currais Novo. Senhor Afrânio foi um dos homenageado da noite, e falou da alegria desse momento.
“Fico lisonjeado em receber essa premiação. Contribuir com o desenvolvimento do comércio me deixa muito
feliz, pois acredito que temos condições de fazer sempre as coisas acontecerem. Sou grato pela homenagemfeliz, pois acredito que temos condições de fazer sempre as coisas acontecerem. Sou grato pela homenagem

e me comprometo a seguir fazendo mais pelo comercio de Currais Novos e do nosso Estado”, afirmou.

Na quinta-feira, dia 15, tomou posse a diretoria da CDL Acari para o triênio 2018/20, que terá como presidente
 o empresário Cleverson Aurélio Costa Soares. Com ele, também foi eleito Iuri Araruna de Farias para o cargo de
vice-presidente. A sonelidade, ocorrida no Municipal Clube de Acari, contou com a presença de empresários e

representes do comércio, dentre eles, a vice-presidente da FCDL RN, Adriana Soares da Silva. 

O empresário João Erinaldo Junior Nogueira foi empossado presidente da CDL São Miguel no dia 10 de
Dezembro juntamente com sua diretoria para o triênio 2018/2020. A  solenidade aconteceu no Espaço Verde Eventos
e contou com a presença de autoridades e associados da CDL. Coube ao  presidente da CDL de Pau dos Ferros

Edilton Honorato de Souza empossou a nova diretoria, representando a FCDL RN.
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