
SOLUÇÕES PARA SEU NEGÓCIO!

Fundada em setembro de 1974, a Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL) de Igrejinha e Três Coroas tem 
o intuito de defender e representar os interesses de 
sua classe, formada por integrantes das áreas do 
comércio, da indústria e de serviços dos dois 
municípios.
 
A entidade oportuniza importantes convênios, 
principalmente nas áreas da saúde e educação, os 
quais oferecem descontos em diversas instituições e 
estabelecimentos comerciais da região.

Somam-se a estes benefícios a promoção de cursos, 
treinamentos e palestras cujos temas são conduzidos 
de acordo com as práticas do comércio e varejo, com 
foco em tendências de mercado e desenvolvimento 
pro�ssional de gestores, empreendedores e suas 
equipes.

O cunho social também é intensamente cultivado por 
aqui, pois os nossos serviços vêm ao encontro não 
apenas do interesse de nosso associado, mas também 
da população.

Venha fazer parte de nossa entidade 
e fortalecer ainda
mais seu negócio!

Para conhecer todas as nossas soluções
entre em contato conosco 
e agende uma visita com uma 
de nossas comerciais.

Rua da Independência, 102- Centro- Igrejinha
Av. Joâo Manoel Correa, 650- Sander- Três Coroas

(51) 3545-1327- (51) 98414-0951
(51) 3546-6280 - (51) 98414-0972

cdl@cdligretc.com.br
cdltc@cdligretc.com.br
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Conheça os benefícios
de ser um associado

@CDLIgrejinhaTresCoroas

@cdligrejinhaetrescoroas
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INFRAESTRUTURA

PREVENÇÃO

SAÚDE
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NEGÓCIOS

EDUCAÇÃO

DEMAIS PARCERIAS
- Consulta de SPC Brasil (SPC e Serasa);
- Certi�cação Digital;
- MultiFeira do Comércio e Serviços;
- Sicoob Ecocredi (sistema de cobrança
direta  no SPC)
- Sicredi (taxa diferenciada em empréstimos,
�nanciamentos e máquinas de cartão);
- Grupo Wert (recuperação de ativos);
- Cursos e Treinamentos;
- Trocando Ideias.

- Convênio com a Faccat;
- Convênio com a Unipacs;
- Convênio com escolas pro�ssionalizantes;
- Convênio com IACS;
- Convênio com Senac;
- Convênio com UCS- Curso de extensão;
- Convênio com Braz Cubas- Curso a distância;
- Convênio com escolas infantis;
- Convênio Feevale. 
          Cursos em EAD
- Unisinos- Polo de Extensão;
- Uniasselvi;
- Uniritter;
- Censupeg.

- Gestão de contas de telefone- FJK Telecom;
- Soluções Inteligentes- Smartcon;
- Campanha Dia da Sorte- Associado;
- Drops do Cotidiano;
- Martinho Reciclagem;
- Centersul - IBR Sistemas;
- Fazendo Onda;
- CooperTI;

- Plano de PPCI- DF Engenharia;
- Consultoria Jurídica- Dra Magali Hack;

- Plano de Saúde Unimed;
- Convênios com médicos, laboratórios,
hospitais, farmácias e dentistas;
- Cartão Vida e Saúde- Hospital Bom Pastor.

- Locações de espaço- salão de festas,
sala de reunião e treinamentos;
- Sede em Igrejinha e Três Coroas.

Venha aproveitar os serviços
pensados, exclusivamente para
suas necessidades.
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