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O setor produtivo do Rio Grande do Norte ganhou uma novo espaço para discutir e promover o desenvolvimento
da economia do estado. Na tarde desta terça-feira (20/03), por proposição do deputado estadual Hermano Morais (MDB),
foi instalada, no Legislativo Potiguar, a Frente Parlamentar em Defesa do Comércio, Turismo, Serviços e Empreendedorismo.  

Para o presidente da FCDL RN Afrânio Miranda o dia de hoje é um divisor de águas. “A partir de agora o setor
produtivo tem como contribuir efetivamente para a construção de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento
do setor e da economia local. Antes existia uma lacuna entre o setor produtivo e o legislativo estadual, agora não mais.

Juntos trabalhamos pelo desenvolvimento da economia, geração de empJuntos trabalhamos pelo desenvolvimento da economia, geração de emprego e renda do Estado” destacou.

Criada com o objetivo de discutir propostas para incentivar o fomento do empreendedorismo e a geração de emprego e
renda no Rio Grande do Norte, a Frente Parlamentar será composta por deputados estaduais, instituições governamentais e
representantes de entidades relacionados aos objetivos do grupo. Inicialmente, as reuniões ocorrerão na segunda quarta-feira

de cada mês, trazendo temas diretamente ligados ao desenvolvimento potiguar.

A CDL Currais Novos realizou na noite de 21 de março, palestra show comemorativa aos 45 anos da Entidade.
Diretores, associados e convidados conheceram sobre a história de empreendedorismo, música e poesia de Amazan.

Após a palestra foi servido um coquetel.

Presidentes e diretores das CDLs do Rio Grande do Norte participaram no dia 21 de março em Natal,
do 1º Seminário dos Líderes Cedelistas do RN. Foi um dia inteiro de imersão sobre associativismos,

CDLs, Federação, Confederação lojista e SPC, dentre outros temas.

Com o objetivo de integrar os novos diretores do movimento lojista o seminário foi direcionado a construir
de maneira efetiva ações estruturadas e organizadas, que proporcionem um maior desenvolvimento das CDL’s,

trabalhando questões temáticas como liderança, sustentabilidade financeira e SPC.

LÍDERES CEDELISTAS PARTICIPAM DE
SEMINÁRIO PROMOVIDO PELA FCDL RN

INSTALADA FRENTE PARLAMENTAR
EM DEFESA DO COMÉRCIO, TURISMO,
SERVIÇOS E EMPREENDEDORISMO.

CDL CURRAIS NOVOS REALIZA EVENTO EM
COMEMORAÇÃO AOS 45 ANOS DA ENTIDADE.


