CDL abre oficialmente Mês do Comerciante
17/07/2019

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio Grande iniciou na terça-feira, 16 de julho, as
comemorações do Mês do Comerciante. Em alusão ao Dia do Comerciante, foi realizada
uma missa em Ação de Graças na Catedral de São Pedro, e logo após, um coquetel de
confraternização e apresentação da programação oficial que ocorrerá até o dia 07 de
agosto.
Estiveram presentes no evento diversos comerciantes e membros da diretoria da
entidade. Participaram do cerimonial de abertura: o presidente da Câmara de Dirigentes
Lojistas, Igor Klinger; o diretor de eventos da entidade, Pedro Alvariza; o diretor
tesoureiro, Flávio Bastos; a presidente da Câmara Municipal do Rio Grande, Andréa
Westphal; o secretário de município do Cassino, Miguel Satt e; o vice-prefeito municipal
Paulo Renato Mattos Gomes.
Igor Klinger destacou que a CDL precisa estar presente nos locais para que a população
conheça o trabalho da entidade, e consequentemente, os comerciantes possam tirar o
benefício disso. “Nesse mês do comerciante nós estamos levando atrações para os
shoppings, para dentro da entidade e também para o Cassino”, destacou o presidente. O
vice-prefeito Paulo Renato Mattos Gomes destacou o trabalho que a entidade está
desempenhando. “A importância da CDL não é apenas para o nosso o município, mas
também para toda a região”, salientou Renato em referência a presença do núcleo de
atuação da CDL em São José do Norte que estava presente no evento.

O mês do comerciante contará com uma programação repleta de atrações, palestras e
eventos para a comunidade de Rio Grande e região. Confira abaixo as próximas
atividades: nesta quarta-feira, 17, às 19h, palestra “Cooperativismo”, com Marcos
Buttow, gerente do SICREDI. No dia 18, às 19h, apresentação do Eneagrama. Ambas
atividades no auditório da CDL. Já no domingo, 21 de julho, a partir das 13h, haverá o
evento Chimacão, na Praça Didio Duhá, no Cassino.

