
MAIS COMODIDADE 

A preocupação em 
oferecer um espaço 
mais amplo e propor-
cionar maior comodida-
de aos associados levou 
a Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL) de Tan-
gará da Serra a mudar 
o endereço da entida-
de. Desde o fim do mês 
de fevereiro, a sede 
está atendendo em um 
novo endereço situado 
na Rua Antonietti Mar-
ques esquina com a Jú-
lio Martinez Benevides, 
nas proximidades do 
Bosque Municipal.

De acordo com o pre-
sidente da CDL Tangará 
da Serra, Alessandro 
Paredão, o novo espaço 
conta com um auditório 
que será disponibiliza-
do para os associados. 
“Agora também ofere-
cemos esse auditório 
com capacidade para 
50 pessoas. Esse tam-
bém foi um dos moti-
vos que fez com que a 

gente mudasse de en-
dereço, porque antes 
a gente não tinha esse 
auditório”, comentou o 
presidente da entidade, 
destacando que com o 
novo espaço os asso-
ciados poderão reali-
zar algumas atividades 
ligadas ao setor em-
presarial. “No espaço 
poderão ser realizados 
cursos, treinamentos e 
palestras. O associado 
que quiser fazer algum 
tipo de treinamento, 
a CDL disponibilizará 
para as reuniões. No 
antigo espaço físico, 
não tinha esse espaço 
para reuniões, então a 
gente precisava locar. 
Agora no novo endere-
ço, agrega tudo em um 
único lugar”, relatou 
Paredão.

Ainda segundo ele, 
uma das metas da atual 
diretoria é a construção 
da sede própria, para 
continuar oferecendo 
um atendimento de 
qualidades aos comer-
ciantes associados. “So-
licitamos a área para o 

município e agora es-
tamos aguardando os 
trâmites para iniciar a 
obra. Acredito que nes-
se ano conseguiremos o 
espaço para concretizar 
mais esse sonho”, enfa-
tizou o responsável. 

O horário de atendi-

mento ao público con-
tinua o mesmo, de se-
gunda a sexta-feira das 
8h00 às 18h, e aos sá-
bados das 8h00 às 12h. 

SERVIÇOS- A CDL 
Tangará da Serra conta 
com serviço de Certifi-
cado Digital, que é um 

instrumento necessário 
para os empresários. 
Além disso, a entidade 
também oferece  des-
contos para os associa-
dos em vários setores 
através de convênios 
firmados com universi-
dades e outras institui-

ções. “Contamos tam-
bém com o Balcão de 
empregos, que é uma 
ferramenta que possibi-
lita uma eficiente filtra-
gem de currículos, en-
quadrando-os nos mais 
diversos perfis de va-
gas”, finalizou Paredão. 
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CDL de Tangará da Serra está 
atendendo em novo endereço

Nova sede está localizada na Rua Antonietti Marques esquina com a Júlio Martinez Benevides
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