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PALAVRA DO PRESIDENTE PALAVRA DO PRESIDENTE DO SEBRAE E 
SECRETÁRIO DA SEMAGRO

 Bonança à vista!
 Longos e tortuosos dias pandêmicos 
estão sendo dissipados pela clarividência da 
esperança que sempre estiveram ao nosso 
lado, embora estejamos pagando ainda o pre-
ço de uma sequela que jamais será esquecida.
 Vivemos à mercê de um inimigo que 
convive em nossas trincheiras, desconhecido 
e impetuoso, que não discrimina e não perdoa 
quando se propaga sua sina.
 O nosso antídoto é a fé e a coragem, a 
solidariedade e o denodo.
 A globalização está estabelecida e só 
a compreensão restabelecerá a normalidade, 
ainda que de forma reorganizada.
 Mas o tempo urge e a recuperação terá 
que ser iminente, e nós como sociedade orga-
nizada, temos a missão de seguir o destino do 
progresso com ordem e credibilidade.
 A ACED agradece a confi ança e a cola-
boração que sempre recebe de uma comunidade 
que não esmorece e busca o desenvolvimento 
social, moral, cultural e econômico, na consoli-
dação de vanguarda regional.
 Nossos projetos tiveram dentro das pos-
sibilidades seus fi ns desejados e rogamos que 
nos permitam continuar a luta para o bem-estar 
de nossa querida cidade de Dourados.

Deus nos ajude!

Nilson Aparecido dos Santos

Mato Grosso do Sul nos trilhos do Desenvolvi-
mento Sustentável

 Mato Grosso do Sul segue nos trilhos do de-
senvolvimento sustentável, graças aos ajustes neces-
sários aos novos tempos de pandemia, com ações e 
medidas implantadas pelo Governo do Estado, por 
meio da Semagro, para garantir a biossegurança da 
população, a manutenção da atividade econômica, a 
geração de empregos e atração de novos investimen-
tos.
 Isso se comprova com o crescimento no nú-
mero de vagas formais abertas no Estado ao longo 
de pouco mais de um ano, no qual se destacam os 
setores de Serviços, Agropecuária e Indústria; com o 
forte desempenho da produção agrícola e da pecuária 
sul-mato-grossense, refl etido nas exportações; com a 
crescente procura por crédito, graças aos ajustes feitos 
para viabilizar as contratações do Fundo Constitucio-
nal do Centro-Oeste e, principalmente, com a con-
solidação de novos empreendimentos para o Estado 
nas áreas de suinocultura, avicultura, na produção de 
energia, na logística, com a Rota Bioceânica e a Nova 
Ferroeste, em projetos de inovação e tecnologia, sem 
esquecer da nova fábrica da Suzano em Ribas do Rio 
Pardo, investimento de R$ 14 bilhões, o maior aporte 
privado hoje no país.
 Seguimos em frente, nos trilhos, transfor-
mando Mato Grosso do Sul em um Estado Carbo-
no Neutro, exemplo de produção sustentável, com 
respeito ao meio ambiente, modernidade, celeridade 
administrativa e competitividade, se posicionando 
diante do Brasil e do Mundo como o melhor lugar 
para se viver e se investir.

Jaime Verruck
Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento 
Econômico, Produção e Agricultura Familiar
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1ª DOURAtech - Show de tecnologia e inovação

        
   A ACED – Associação Comercial e Empresarial 
de Dourados, realizou em maio, a 1ª Douratech de ener-
gia solar fotovoltaica. Respeitando todos os protocolos de 
biossegurança exigidos pela Prefeitura Municipal, o even-
to reuniu autoridades e empresários da Grande Dourados 
e levou informação, através 
de palestras e showroom. 
 A primeira palestra 
foi realizada pelo engenhei-
ro eletricista da Balfar Solar, 
uma das principais fábricas 
do Brasil de equipamentos, 
componentes e elementos 
para instalações de usinas 
fotovoltaicas, Humber Fur-
lan. Durante sua explanação, 
ele mostrou conhecimento 
técnico do fenômeno foto-
voltaico e informou como funciona a geração da energia 
elétrica. Logo depois, o coordenador de projeto e cadas-
tro da Energisa, Héber Henrique Selvo, falou sobre o ro-
teiro de habilitação de uma usina de geração fotovoltaica 
e como funciona o sistema de compensação. 
 “A Energisa sempre participa de iniciativas como 
esta que a ACED está promovendo. Temos como obje-
tivo, desmistifi car e simplifi car para o cliente os procedi-
mentos de acesso a esse tipo de geração de energia, que é 
uma fonte renovável, que visa a sustentabilidade e índice 
de satisfação geral, que é um compromisso da Energisa”, 
disse Héber. 
Para o superintendente do Procon Estadual, Marcelo 
Salomão, que discorreu sobre a mudança na legislação e 
os direitos do consumidor, a ACED de Dourados é uma 
das associações mais bem estruturadas no Estado e saiu 
à frente sendo protagonista com esse evento. “Não existe 
órgão de controle e equilíbrio de relação de consumo, sem 
uma sociedade organizada. E esse evento é uma mostra 

de que é possível ter esse equilíbrio, sendo esse, o papel 
principal do Procon. Não temos interesse em punir o co-
merciante, ao contrário, estaremos sempre lutando por 
todos. E essa parceria da ACED com o Procon, mostra 
que em eventos como esse, o sucesso é certo”, enfatizou.  
 Já para o secretário de governo Henrique Sartori, 
que esteve representando o prefeito Alan Guedes, essa é 
uma das ações que fomenta o desenvolvimento da eco-
nomia do município. “Estamos aqui para fortalecer essa 
parceria com a sociedade civil e incentivar que novos em-
preendimentos cheguem a nossa região, em busca de so-
lução e tecnologia, principalmente da energia sustentável 
e renovável”, salientou. 
 “Nesse evento, temos a oportunidade de desmis-
tifi car mais uma inovação de mitos e verdades sobre a 
evolução da formação de energia sustentável como al-
ternativa para o desenvolvimento social e econômico. O 
evento está oferecendo conhecimento técnico, oportuni-
dades de negócios com fornecedores de projetos e execu-
ção, bem como o contato com bancos ofi ciais que estão 

à disposição para consultas 
e fi nanciamentos. Além de 
trazer oportunidades e co-
nhecimentos aos nossos 
associados, consolidamos 
Dourados como polo de 
desenvolvimento na Gran-
de Dourados”, afi rmou o 
presidente da ACED, Nil-
son Santos.
 Também estiveram par-
ticipando do evento, além 
dos diretores da ACED, o 

secretário de desenvolvimento de Dourados, Cleriston 
Jose Recalcatti; o vice-presidente do Sicredi, Edilson Laz-
zarini; o presidente do Sindicato Rural, Angelo Ximenes; 
o diretor do Procon de Dourados, Antônio Marcos Mar-
ques; o gerente regional do Senai, Rogério Mattos e ainda, 
por vídeo, o secretário da Semagro, Jamime Verruk e o 
superintendente do Sebrae, Claudio Mendonça. 
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Senai - Lucas Alves Gomes, Coordenador da Área de Con-
sultoria e Rogério Mattos, Gerente de Gestão e Negócio 
do Senai Dourados, ao lado do presidente Nilson Santos.

Héber Henrique Selvo, coordenador de projeto e cadas-
tro da Energisa MS. 

Presidente da ACED, Nilson Santos, superintendente do 
Procon Estadual, Marcelo Salomão e o diretor de turismo 
da ACED, Clécio Tina. 

Sicoob - Danieli Da Silva Justo, Assessora de Agronegócios 
e Jéssica Adriele Souza Benicio, Assistente de Relaciona-
mento e Negócios do Sicoob. 

Vice-Presidente do Sicredi Edilson Lazzarini e consultores 
técnicos do Sicredi com o President Nilson Santos.

Gerente Geral de Agência do Banco do Brasil, Sr. Samir Jibril, 
diretores da ACED e Balfar/Sesco na organização do 
evento.

Secretário de Desenvolvimento, Cleriston Jose Recalcatti, 
Secretário de Governo, Henrique Sartori e equipe do Procon, 
ao lado do superintendente Marcelo Salomão. 

Consultoras técnicas da DSX Energia Solar, com o 
presidente Nilson Santos.

Exposição de equipamentos da empresa Balfar Solar  e 
Sesco durante evento na ACED

Fredmann Favaro, diretor comercial Balfar Solar durante 
palestra na 1ª Douratech

Alan Castrillon Aleixes, engenheiro eletricista da Sesco Ângelo Ximenes, presidente do Sindicato Rural, durante 
abertura da 1ª Douratech na ACED
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Essa solução, que já é utilizada em vários países do 
mundo, já é uma realidade no Brasil. O objetivo 
dessa abertura no sistema financeiro é dar mais au-
tonomia para o consumidor, que agora terá contro-
le sobre seus dados e poderá escolher com quem, 
por quanto tempo e para qual finalidade deseja 
compartilhar seus dados cadastrais e financeiros.

Com o Open Banking, as instituições financeiras que você autorizar poderão conhecer melhor sua 
vida financeira a partir do seu histórico, podendo assim oferecer produtos e serviços personalizados.
E o mais interessante: tudo isso ocorre de forma gratuita e o compartilhamento de dados pode 
ser interrompido na hora que você quiser. O sistema deverá se tornar mais justo em relação aos 
juros aplicados e a inclusão de pessoas no universo financeiro deve aumentar muito mais.
Acesse nosso site e tire suas dúvidas: https://www.sicoob.com.br/web/sicoob/open-banking.

O que é o Open Banking?
E como os cooperados do Sicoob Centro 
Sul MS vão se beneficiar dessa solução?

Nos faça uma visita:
Dourados

Av. Marcelino Pires, 3130, Centro
(67) 3416-4444

Maracaju
Rua 11 de Junho, 520, Centro

(67) 3458-6000

Rio Brilhante
Rua Benjamin Constant, 814, 

Centro
(67) 3452-2929

INFORMATIVO BANCÁRIO

Presença da Imprensa. Stand de Paineis. Vista Panorâmica do Evento.

Presidente da Cergrand Itair R. da Silva com os diretores 
da Aced Jorge Luiz e Lídio Guerra.

Diretores da Aced. Ex-Presidente da Aced Sérgio Braga e o Diretor de Industria 
da Aced Cesar Sheider.
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Mais de 55% das empresas não demitiram os colaboradores durante a pandemia 
em Dourados

 Pesquisa realizada pela Associação Comercial e 
Empresarial de Dourados – ACED com empresários do 
Município, no período de 14 de abril à 10 de maio deste 
ano, revelou que 55,18% dos estabelecimentos não de-
mitiram colaboradores durante o período de pandemia. 
Em 27,58% dos estabelecimentos, demitiram até cinco 
funcionários e em 17,24% disseram que demitiram mais 
de cinco funcionários.
 A Associação Comercial também questionou 
quantos colaboradores as empresas precisaram afastar 
durante esse período. Através das respostas, 41,37% do 
empresariado precisou afastar até cinco funcionários, 
24,16 % afirmaram que não afastaram nenhum, 20,68% 
afastaram de seis a quinze funcionários e 13,79% mais de 
15 funcionários. Mais de 50% das empresas, já registra-
ram casos de Covid-19 entre seus colaboradores desde o 
início da pandemia.

 A ACED perguntou ainda, sobre orientações e 
treinamentos de biossegurança neste período de pande-
mia e 68,96% já tiveram e apenas 31,04% não tem co-
nhecimento. Para 58,63% dos empresários, o tratamento 
mais eficaz para combater o Covid-19 é a vacina, seguido 
por 37,93% com tratamento precoce e 3,44% com trata-
mento tardio. Para mais de 62% do empresariado, o to-
que de recolher não tem influência na redução dos casos 
de coronavírus.
 “Apesar de todas as dificuldades impostas aos em-
presários desde o início da pandemia, podemos destacar 
alguns pontos positivos no levantamento, como o fato de 
55,18% das empresas não terem demitido nenhum cola-
borador. Sabemos que o cenário não é favorável para os 
setores de comércio e serviços e, pior ainda, aos setores 
de gastronomia e eventos, ainda assim, as empresas da 
Grande Dourados continuam tentando sobreviver e não 
demitir”, ressalta o secretário da ACED, Nelson Eduardo 
Hoiff  Brait.
 Ele lembra que as empresas permanecem seguin-
do todos os protocolos de segurança desde o início da 
pandemia. “Somos exemplos de perseverança no com-
bate à doença. A ACED em parceria com o Sebrae, tem 
ofertado aos seus associados e não associados, orienta-
ções sobre os protocolos sanitários, ou seja, o comer-
ciante está fazendo a sua parte na luta contra a Covid-19. 
Apelamos para que a população colabore, que não fre-
quente festas clandestinas, que sigam os protocolos de 
biossegurança para frear a pandemia”, finalizou.

Crédito: Hedio Fazan/ Dourados News/ Arquivo

Durante lockdown, ACED e FAEMS entram com mandado de segurança em favor 
do comércio douradense
 A ACED (Associação Comercial e Empresarial 
de Dourados) e a FAEMS (Federação das Associações 
Empresariais do Mato Grosso do Sul), protocolaram um 
mandado de segurança durante o lockdown, realizado en-
tre os dias 30 de maio e 12 de junho – Dia dos Namora-
dos, com pedido de liminar contra a Prefeitura Municipal 
de Dourados que instituiu o Decreto 400, contrariando 
frontalmente às disposições das Constituições Estadual e 
Federal.
 Protocolado no Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso do Sul, o documento pediu a suspensão da deter-
minação municipal ou a mesma restrição de quantitativos 
de pessoas, e modos de entrega (delivery), com a adoção 
das medidas sanitárias de biossegurança a todos os co-
merciantes, sem exceção.
 Para a ACED, a Lei da liberdade econômica é uma 
conquista do espírito autossuficiente da iniciativa privada 
frente à burocracia excessiva do Estado. Ela consolidou 
o anseio de inúmeros empreendedores brasileiros, de ver 
a sua dignidade reconhecida pelo Poder Público, que pas-
sou a ter de observar uma série de condicionantes contra 
o abuso do poder regulatório.
 Contudo, para o presidente da ACED, Nilson 
Santos, a declaração dos direitos de liberdade econômica 
tem sido bruscamente frustrada por uma série de atos 
normativos municipais que, sob a pretensão de conter o 

avanço da pandemia da Covid-19. “Estão optando por 
utilizar o poder coercitivo estatal para tolher fulminan-
temente a liberdade econômica, principalmente, dos pe-
quenos negócios”, enfatizou o presidente da ACED,  
Nilson Santos.
 “Diante deste mandado de segurança, a entidade 
mostra o desejo de seus associados, que almejam pela li-
berdade de exercer suas atividades, prover o sustento de 
seus funcionários, seu próprio e de sua família, direito 
fundamental protegido por nossa Constituição Federal e 
Estadual”, afirmou Nilson Santos.
 O documento, que já foi divulgado nas redes so-
ciais da entidade, entre diversas argumentações citadas 
pelas entidades que representam a classe empresarial, dei-
xa claro que o Decreto 400 também viola o princípio da 
isonomia, fazendo de tal decreto, ilegal e nulo, além de 
não conter comprovação científica.
 Infelizmente, a morosidade do Poder Judiciário e 
os entendimentos contrários à ação, fizeram com que o 
mandado de segurança perdesse seu objetivo, tendo em 
vista o término do decreto. Ainda assim, a ACED conti-
nuará tentando por todas as vias possíveis, que o comér-
cio não seja afetado novamente por atos que a entidade 
entende como inconstitucionais praticados pelas autori-
dades públicas.
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Dourados é Cidade Empreendedora

Programa executado pelo Sebrae/MS em parceria com a prefeitura vai transformar reali-
dade local e contribuir para o desenvolvimento do município

 Pela primeira vez, o município de Dourados participa do Cidade Empreendedora – programa oferecido pelo 
Sebrae/MS, que em parceria com a prefeitura, tem a proposta de transformar a economia e promover o desenvol-
vimento local a partir do fortalecimento dos pequenos negócios. No dia 7 de maio, o prefeito de Dourados, Alan 
Guedes, assinou o contrato para o início dos trabalhos em uma solenidade realizada na sede do Sebrae no município. 
Na data, também formalizaram a contratação do Cidade Empreendedora os gestores de Amambai, Novo Horizonte 
do Sul e Rio Brilhante.
 De acordo com o prefeito de Dourados, o programa vem como uma ferramenta para auxiliar na transforma-
ção local. “Precisamos da expertise do Sebrae para nos ajudar na retomada do crescimento da cidade. A economia 
dos municípios foi impactada por conta da pandemia e, por isso, nós precisamos de todos os instrumentos possíveis 
para contribuir com o empreendedor e retomar o desenvolvimento”, ressaltou Alan.
 Para o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED), Nilson dos Santos, a adesão 
do município ao programa vai motivar os empreendedores e proporcionar o crescimento da região sul como um todo. 
“Faltava uma injeção de ânimo e agora chegou o momento. Dourados sempre se desenvolveu e a ACED sempre 
foi participativa. Estamos muito contentes por contribuirmos de forma regional e ratifi carmos Dourados como um 
polo”, pontuou o presidente.
 Segundo o presidente da Federação das Associações Empresariais de Mato Grosso do Sul (FAEMS), Alfredo 
Zamlutti, o desenvolvimento da região vai vir a partir do programa e do trabalho em conjunto. “O Cidade Empre-
endedora é um dos melhores programas que o Sebrae tem. Ele traz para as comunidades toda a expertise do sistema 
e vem para ajudar os municípios a crescerem, vem para auxiliar o comércio, principalmente o pequeno empresário”, 
expôs Alfredo.
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 Com a contratação do programa, o Sebrae/MS acompanha Dourados durante 15 meses e o trabalho 
é desenvolvido a partir do eixo “Cidade de Negócios”, voltado para alavancar o município por meio do em-
preendedorismo, gerando emprego e renda. Desde maio, iniciativas do programa já são executadas na cidade, 
uma delas é a ação “Sebrae na sua empresa”, quando agentes da instituição visitam os pequenos negócios 
para identifi car a necessidade dos empresários e propor soluções. No total, mais de 1.800 empreendedores 
já foram atendidos.

 Essa é uma das ações que integram a linha de 
atuação do programa direcionada ao atendimento 
dos pequenos empresários e, segundo o presidente 
do Conselho Deliberativo do Sebrae/MS e titular da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvi-
mento Econômico, Produção e Agricultura Familiar 
(Semagro), Jaime Verruck, o trabalho vem para forta-
lecer, ainda mais, o comércio local.

 “A ideia é valorizar esse pequeno empresário e 
buscar alternativas de desenvolvimento onde ele está 
para que a cidade passe a gerar mais emprego, tenha 
mais competitividade e possa melhorar o ambiente de 
negócios. Esse é o objetivo do programa e isso se faz 
através de consultoria, capacitação, melhorias na legis-
lação, então, esses são os caminhos que o programa vai trazer para Dourados”, explicou Verruck.

 Segundo o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, junto com o suporte ao em-
presário, outra linha de atuação do Cidade Empreendedora é voltada para o âmbito das políticas públicas 
com a proposta de melhorar o ambiente de negócios. “Quando a gente estuda as leis do município e revê 
todo esse arcabouço que hoje rege a vida de uma empresa, a gente consegue facilitar e criar um ambiente 
favorável para o pequeno negócio e esse é o nosso objetivo: promover a transformação”, ressaltou Claudio.

Cidade Empreendedora em Dourados

DOURADOS É 
#CIDADE
EMPREENDEDORA



9

A
B

R
IL

/M
A

IO
 D

E 
20

21

 Nesta vertente de atuação do programa está o eixo 
“Compras Públicas” que também já teve início em Dou-
rados. Foram apresentadas estratégias que podem ser ado-
tadas pela prefeitura para fomentar o desenvolvimento da 
cidade, a partir das compras feitas pelo município, seja no 
âmbito urbano ou rural. Uma delas é fazer com que os 
pequenos negócios locais sejam priorizados nos editais de 
licitação. A atuação do eixo também capacita os funcioná-
rios para tornar o processo licitatório mais efi ciente e bus-
ca despertar no empreendedor o interesse em participar 
dos pregões.

 Além dessas iniciativas, as ações promovidas pelo 
Cidade Empreendedora também envolvem a desburo-
cratização dos processos para a abertura e alterações de 
empresas; promoção de uma cultura empreendedora e a 
inovação nas escolas; melhorias na Sala do Empreende-
dor; estímulo ao desenvolvimento empresarial; e forma-
ção de lideranças que exerçam uma gestão pública empre-
endedora.

Cidade Empreendedora em Dourados
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 Dentro do trabalho desenvolvido junto às li-
deranças locais, em Dourados, foi realizada Ofi cina de 
Planejamento Participativo (OPP). No dia 20 de maio, 
representantes da prefeitura, da ACED, e interlocutores 
de vários setores econômicos do município, reuniram-se 
com o Sebrae/MS para estabelecer quais seriam as me-
lhorias necessárias para o município e elencar ações prio-
ritárias. O diálogo resultou em um relatório que vai dar 
origem ao Plano de Desenvolvimento Econômico (PDE) 
de Dourados que irá nortear as ações do programa no 
município.
Mais informações sobre o Cidade Empreendedora po-
dem ser obtidas por meio do número 0800 570 0800.

Cidade Empreendedora em Dourados

Sebrae irá iniciar programa de formação de lideranças na região 
da Grande Dourados
Programa LIDER - Liderança para Desenvolvimento Regional contemplará 12 municípios 
da região Sul

 O Sebrae/MS, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Dourados, irá iniciar na região da 
Grande Dourados o programa LIDER – Liderança para o Desenvolvimento Regional. A iniciativa visa a mobilização 
de lideranças locais e o primeiro encontro acontece nos dias 15 e 16 de julho, na sede da ACED (Av. Joaquim Teixeira 
Alves, 1480, Jardim América).
 Intitulado LIDER Sul, o programa engloba 12 municípios: Dourados, Caarapó, Juti, Maracaju, Rio Brilhante, 
Douradina, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Vicentina, Deodápolis, Itaporã, Jateí. Nestas cidades, serão selecio-
nadas lideranças locais para participar do programa, como empresários, líderes representativos de alguma instituição, 
secretários municipais, entre outros.
 Segundo a gestora da Regional Sul do Sebrae, Vanessa Reis, a iniciativa visa estimular o engajamento local 
entre diversos setores organizados da sociedade, em prol de uma agenda coletiva para o desenvolvimento regional. 
“O Programa Líder é uma iniciativa de relevância que o Sebrae vem desenvolvendo e tem na sua essência o Projeto de 
Desenvolvimento Regional. Com este propósito, ele segue no alinhamento de desenvolvimento territorial de forma 
conjunta, portanto com atividades coletivas de líderes regionais”, destacou.

O projeto
 Idealizado pelo Sebrae, o LIDER tem como objetivo preparar lideranças dos setores público e privado e do 
terceiro setor – com o envolvimento de representantes de diversos segmentos do comércio, serviços, indústria, agro-
negócios, universidades, ONGs e outros – para serem responsáveis por identifi car as demandas locais e agir com foco 
no desenvolvimento econômico sustentável.
 Serviço
 As lideranças interessadas em participar devem entrar em contato com o Sebrae em Dourados por meio do 
telefone (67) 3410-8804.
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ACED comemora 76 anos investindo em inovação

 A Associação Comercial e Empresarial de Dou-
rados - ACED, completou no dia 29 de maio, 76 anos de 
existência. Fundada em 1945, logo após a Segunda Guer-
ra Mundial, quando Dourados era apenas um povoado 
com pequenos recursos, a entidade tem um histórico de 
representatividade junto ao empresariado sul-mato-gros-
sense o que contribuiu para aumentar sua visibilidade 
junto à classe que representa.
 Segundo Nilson Aparecido dos Santos, presiden-
te da ACED pela segunda vez, durante essa longa tra-
jetória, a entidade sempre defendeu o interesse de seus 
associados, mas jamais perdeu de vista o compromisso 
de ajudar no desenvolvimento do Município. Para tanto, 
a ACED tem investido ao longo dos anos em ações im-
portantes para auxiliar e defender os interesses da classe 
empresarial, como também vem inovando e implantando 
novos serviços e ferramentas com o objetivo de melhorar 
o dia a dia dos associados.
 “Evidentemente que ao longo de todo esse tempo 
foram inúmeros os desafios, mas a ACED, sempre dentro 
de uma postura ética e com atuação não somente de presi-

dentes, mas também de diretores que trabalharam de forma 
espontânea, gratuita, sempre dedicando seu conhecimento 
ao associativismo, conseguiram manter o protagonismo. 
Mais que isso, a entidade tem a coragem de inovar. Tanto 
que nesta gestão trabalhamos na questão da inovação, uma 
vez que a pandemia veio para nos mostrar que é preciso 
sair da zona de conforto”, disse Nilson Santos. 
 Neste último ano, a entidade formalizou parcerias 
com consultores empresariais que ofereceram sessões de 
mentorias gratuitas on-line para todos os empresários que 
precisaram de apoio neste momento de enfrentamento 
da crise, além de continuar oferecendo o programa Des-
pertar para o Trabalho aos colaboradores, sempre com 
temas motivacionais e palestrantes expertises no assunto 
e a Roda Empresarial, programa voltado aos empresários 
da Grande Dourados. 
 Pelo segundo ano consecutivo, em razão da pan-
demia do novo coronavírus, a ACED não irá realizar o 
tradicional evento para comemorar o aniversário. Mesmo 
assim, neste ano, o trabalho em prol do Município fica 
em evidência. Apoiando a ação social da Prefeitura Muni-
cipal de Dourados, o inverno solidário, a ACED além de 
ser ponto de arrecadação de roupas usadas, inseriu uma 
campanha entre os diretores e associados, com o slogan 
“Vamos juntos colocar em prática uma nova forma de 
abraçar” e, conseguiu arrecadar, mais de 200 cobertores. 
 “No ano passado entregamos cestas básicas e, 
neste, cobertores. Acho que a essência de uma associação 
também é ajudar a transformar e a cuidar da gente de 
nossa cidade. Agradecemos a cada colaborador, diretor e 
os mais de 1.200 associados, que somam forças conosco. 
É um prazer fazer parte dessa entidade, que tanto con-
tribui com o desenvolvimento de Dourados”, enfatizou 
Everaldo Leite Dias, coordenador do projeto e 1° Secre-
tário da Aced.
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Sindicato Rural realiza Expoagro Digital de 04 a 8 de agosto em Dourados
Maior feira agropecuária do Estado tem programação com ciclos de palestras, cursos, shows, rodeio e 
campanhas de arrecadação de alimentos. Tudo sendo transmitido de forma online

 O Sindicato Rural de Dourados realiza entre os 
dias 04 e 08 de agosto a Expoagro Digital. A programa-
ção conta com cursos, palestras, além de competições 
esportivas como provas do laço, três tambores, ranch 
sorting, hipismo e shows com artistas regionais. Todo o 
conteúdo será transmitido pelo canal do Youtube do Sin-
dicato, respeitando todas as regras de biossegurança. 
 De acordo com o presidente do Sindicato Rural 
de Dourados, Angelo Ximenes, a diretoria decidiu ino-
var e realizar o evento, por entender a importância que 
ele tem não só para o agronegócio, mas também para a 
economia local. “A Expoagro se consolidou ao longo dos 
anos por fomentar a economia local, gerar renda e em-
pregos. É um evento cultural tradicional, um patrimônio 
de Mato Grosso do Sul que não poderia deixar de exis-
tir”, destaca. 
 Conforme o presidente, a ideia é levar boa parte 
dos eventos que aconteciam de forma presencial para o 
meio digital. “Seguindo todas as regras de biosseguran-
ça, acredito que poderemos realizar um importantíssimo 
evento não só para Dourados, mas para todos aqueles 
que quiserem participar. Nossa ideia é envolver todos os 
setores, desde educação com concursos de redação como 

também o setor cultural com apresentações artísticas”, 
detalha. 
 Ângelo entende que o momento é de driblar a 
crise e continuar trabalhando. “O campo é a mola pro-
pulsora da economia e queremos continuar trabalhando 
em prol do desenvolvimento do nosso País. Por essa ra-
zão, durante a programação queremos trazer especialistas 
renomados para levar informações sobre os desafios no 
campo, novas tecnologias e uma série de cursos que vão 
ajudar o produtor nesse momento de pandemia. A in-
segurança jurídica no campo é um dos temas que serão 
abordados”, adianta.
Campanha de alimentos 
 Durante todo o evento o Sindicato realizará cam-
panhas de arrecadação de alimentos para ajudar entidades 
assistenciais da cidade de Dourados. As informações so-
bre como ajudar estarão disponíveis durante a programa-
ção do evento. A Expoagro Digital é um evento do Sin-
dicato Rural em parceria com a Prefeitura de Dourados, 
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Associação 
Comercial e Empresarial de Dourados e empresas patro-
cinadoras.

Maior feira agropecuária de MS não será presencial a exemplo de anos anteriores.
Foto: Divulgação
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SALA DE VISITAS DA ACED

Presidente Nilson Santos e a gestora Eliane Britez, 
receberam a equipe do Sebrae-MS que iniciou as visitas 
pelo Programa Cidade Empreendedora

Esteve visitando a ACED, o ex-presidente da Agesul, 
Dr. Luis Roberto Martins de Araújo.

O diretor da Funtrab, Geraldo Sales e o professor 
Fabiano Friske, durante visita à ACED. 

Nilson Santos recebeu a visita do presidente da ACINI 
- Associação Comercial e Industrial de Iguatemi, Darci 
Antonio da Silva.

Nilson Aparecido Santos e os diretores de marketing 
e turismo, Luciano Betoni e Clécio Tina, respectiva-
mente, receberam o diretor executivo da Associação 
Comercial e Industrial de Fátima do Sul, Arceno Athas 
e seu fi lho, João Athas.

Também esteve visitando a ACED, os secretários de 
desenvolvimento econômico, Cleriston Recalcatti e da 
agricultura familiar, Ademar Roque Zanatta.

POLO REGIONAL ACED realiza mesas redondas para discutir Dourados 
no contexto de desenvolvimento como polo regional

A Associação Comercial e Empresarial de Dourados - 
ACED, através de suas diretorias, reuniu-se com os Se-
cretários da Semagro e presidente do Conselho Delibe-
rativo do Sebrae, Jaime Verruck, Secretário da Seinfra, 
Eduardo Riedel, Secretário de saúde, Geraldo Resende, 
Secretário de Governo, Sérgio de Paula, Deputados José 
Teixeira, José Carlos Barbosinha, Renato Câmara, Presi-
dente da Agesul, Juvenal Neto e o Presidente da Sanesul, 
Walter B. Carneiro Junior, para tratar sobre a importância 
do desenvolvimento de Dourados como polo regional.
Prestigiaram os encontros, o superintendente do Sebrae 
e diretor da Fiems, Cláudio Mendonça, o presidente da 
Faems, Alfredo Zamlutti Júnior e a gerente do Sebrae 
Dourados, Vanessa Rios.
Na oportunidade, foram discutidos diversos temas que 
fomentam o desenvolvimento da maior cidade do inte-
rior do Estado, como infraestrutura multi-modal (malha 

ferroviária, rodoviária e aérea), terminal rodoferroviário, 
duplicação da rodovia BR-163, construção de viadutos, 
trevos, marginais, porto-seco, distrito industrial e o turis-
mo de negócios.
Nas mesas redondas, os temas foram elucidados pela di-
retoria, demonstrando argumentações de perplexidade, 
por tratar-se de assuntos pautados há mais de 20 anos 
pela ACED, sem que o Estado esteja presente totalmente 
nos anseios da coletividade.
“Os diretores também mostraram reconhecimento pelo 
empenho da gestão do Governo de Mato Grosso do Sul 
em outras frentes de trabalho em Dourados, o que gera 
conforto e segurança aos empresários e usuários locais. 
Mas precisamos continuar buscando melhorias e colo-
cando Dourados como protagonista”, enfatizou o presi-
dente da ACED, Nilson Aparecido dos Santos.
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Balancete Financeiro

VALOR
ADMINISTRATIVAS 380,00R$               

29.859,30R$          
39.215,00R$          

700,00R$               
7.000,00R$            
4.729,74R$            
3.652,30R$            

711,28R$               
1,47R$                   

86.249,09R$          
VALOR

13.612,20R$          
8.128,73R$            
1.057,82R$            

31.796,81R$          
25,00R$                 

3.081,92R$            
4.844,00R$            

17.960,03R$          
1.975,23R$            

180,00R$               
25,00R$                 

21.077,81R$          
1.650,61R$            
1.735,25R$            

124,10R$               
107.274,51R$        

VALOR
1 RECEITAS 86.249,09R$          
2 DESPESAS (107.274,51)R$       
3 RESULTADO (1-2) (21.025,42)R$         

RESULTADO
4 SALDO EM 31/01/2021 80.044,42R$          
5 RESULTADO (21.025,42)R$         
6 SALDO EM 28/02/2021 ( 4+5) 59.019,00R$          

CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO
7 SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6 8.553,81R$            
8 SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 2382-6 -R$                     
9 SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1 40.557,34R$          
10 SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0 9.042,00R$            
11 CAIXA 805,85R$               
12 CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO 60,00R$                 
13 SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11+12) 59.019,00R$          

SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FEVEREIRO 2021

RECEITAS

MENSALIDADES

OPERACIONAIS

PUBLICIDADE ( EMAIL MARKETING / CALENDÁRIO )
DEPARTAMENTO MÉDICO / REPASSE
REPASSES ( AGILEX/BOA VISTA )
SERVIÇOS BALCÃO
CONVÊNIOS ( COOPERCARD )

TOTAL RECEITAS
DESPESAS

JUROS RECEBIDOS

CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA )

ADMINISTRATIVAS 

DESPESAS COM PESSOAL
EVENTOS 
PUBLICIDADE/PROPAGANDA 
SCPC SISTEMA BOA VISTA 
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES/ IPTU
FINANCEIRAS

PATROCÍNIO/APOIO 
ACICG / REPASSE SCPC (NOVEMBRO 2020)

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

MANUTENÇÃO PRÉDIO

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
RELATÓRIO FINANCEIRO FEVEREIRO 2021

FINANCIAMENTO SICREDI 

TOTAL DESPESAS
DESCONTOS

VALOR
ADMINISTRATIVAS 1.778,88R$            

39.000,00R$          
30.018,30R$          

1.640,00R$            
9.000,00R$            
4.877,45R$            
1.537,89R$            

100,00R$               
3.491,60R$            

676,69R$               
2.800,00R$            

9,70R$                   
94.930,51R$          

VALOR
13.428,56R$          

7.313,29R$            
435,20R$               

26.882,49R$          
9.474,95R$            

418,84R$               
4.844,00R$            

454,27R$               
3.395,32R$            

250,00R$               
25,00R$                 

17.334,68R$          
1.851,46R$            
1.735,25R$            

58,18R$                 
87.901,49R$          

VALOR
1 RECEITAS 94.930,51R$          
2 DESPESAS (87.901,49)R$         
3 RESULTADO (1-2) 7.029,02R$            

RESULTADO
4 SALDO EM 28/02/2021 59.019,00R$          
5 RESULTADO 7.029,02R$            
6 SALDO EM 31/03/2021 ( 4+5) 66.048,02R$          

CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO
7 SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6 10.682,48R$          
8 SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 2382-6 -R$                     
9 SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1 47.505,31R$          
10 SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0 5.009,48R$            
11 CAIXA 2.760,75R$            
12 CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO 90,00R$                 
13 SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11+12) 66.048,02R$          

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
RELATÓRIO FINANCEIRO MARÇO 2021

FINANCIAMENTO SICREDI 

TOTAL DESPESAS
DESCONTOS

CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA )

ADMINISTRATIVAS 

DESPESAS COM PESSOAL
EVENTOS 
PUBLICIDADE/PROPAGANDA 
SCPC SISTEMA BOA VISTA 
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES
FINANCEIRAS

PATROCÍNIO/APOIO 
ACICG / REPASSE SCPC (DEZEMBRO 2020)

MANUTENÇÃO PRÉDIO

CERTIFICADO DIGITAL

OPERACIONAIS

PUBLICIDADE ( EMAIL MARKETING / JORNAL )
DEPARTAMENTO MÉDICO / REPASSE
REPASSES ( AGILEX/BOA VISTA )

SERVIÇOS BALCÃO
CONVÊNIOS ( COOPERCARD )

TOTAL RECEITAS
DESPESAS

JUROS RECEBIDOS

FINANCEIRAS ( DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI)
LOCAÇÃO AUDITÓRIO

PATROCÍNIOS (DESPERTAR PARA TRABALHO / DIA DA MULHER)

SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MARÇO 2021

RECEITAS

MENSALIDADES

VALOR
ADMINISTRATIVAS 1.615,42R$            

39.640,00R$          
35.545,40R$          

1.250,00R$            
9.000,00R$            
4.585,06R$            

500,00R$               
3.961,75R$            

771,91R$               
2.150,00R$            

5,00R$                   
99.024,54R$          

VALOR
14.945,42R$          

7.222,89R$            
430,00R$               

28.624,41R$          
25,00R$                 

389,60R$               
5.159,00R$            

514,50R$               
1.979,23R$            

MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS 200,00R$               
98,50R$                 

17.451,65R$          
1.645,86R$            

215,00R$               
1.735,25R$            

50,00R$                 
80.686,31R$          

VALOR
1 RECEITAS 99.024,54R$          
2 DESPESAS (80.686,31)R$         
3 RESULTADO (1-2) 18.338,23R$          

RESULTADO
4 SALDO EM 31/03/2021 66.048,02R$          
5 RESULTADO 18.338,23R$          
6 SALDO EM 30/04/2021 ( 4+5) 84.386,25R$          

CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO
7 SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6 8.733,20R$            
8 SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1 27.824,52R$          
9 SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0 45.170,90R$          

10 CAIXA 1.776,53R$            
11 CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO 881,10R$               
12 SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11) 84.386,25R$          

DESPERTAR PARA O TRABALHO

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
RELATÓRIO FINANCEIRO ABRIL 2021

FINANCIAMENTO SICREDI 

TOTAL DESPESAS
DESCONTOS

CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA )

ADMINISTRATIVAS 

DESPESAS COM PESSOAL
EVENTOS 
PUBLICIDADE/PROPAGANDA 
SCPC SISTEMA BOA VISTA 
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES
FINANCEIRAS

PATROCÍNIO/APOIO 
ACICG / REPASSE SCPC (JANEIRO 2021)

MANUTENÇÃO PRÉDIO

OPERACIONAIS

PUBLICIDADE ( EMAIL MARKETING / JORNAL )
DEPARTAMENTO MÉDICO / REPASSE
REPASSES ( AGILEX/BOA VISTA )

SERVIÇOS BALCÃO
CONVÊNIOS ( COOPERCARD )

TOTAL RECEITAS
DESPESAS

JUROS RECEBIDOS
PATROCÍNIOS (DESPERTAR PARA TRABALHO / DIA DA MULHER)

LOCAÇÃO AUDITÓRIO

SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL 2021

RECEITAS

MENSALIDADES

fb.com/aced.dourados

instagram@aceddourados

youtube.com/ACED

www.aceddourados.com.br

aced@aceddourados.com

SIGA A ACED
NAS REDES SOCIAIS

EXAMES OCUPACIONAIS
-Admissional;
-Demissional;
-Mudança de Função;
-Retorno ao Trabalho;
-Periódico.
-Carteira Sanitária
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EMPRESAS 
ANIVERSARIANTES 

DECENAIS

GOLDENMOTORS
Fundação: 20/04/1971

50 anos

UNICON CONTABILIDADE
Fundação: 09/04/1991

30 anos

DOCE & PASTEL
Fundação: 13/03/1991

30 anos

PORTAL MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO

Fundação: 24/02/1981
40 anos

GRAFICA STILUS
Fundação: 15/05/1981

40 anos

AUTO ESCOLA ALVORADA
Fundação: 07/05/1991

30 anos

MARTA CAMPOS LINGERIE
Fundação: 15/03/2001

20 anos

GANSO SISTEMAS
Fundação: 18/04/2001

20 anos

SERLINC
Fundação: 23/04/2001

20 anos

LM SEGUROS
Fundação: 27/06/2001

20 anos

BRANDINO MODAS
Fundação: 01/04/2011

10 anos

LUCILA FASHION
Fundação: 30/03/2011

10 anos

INVIOLAVEL DOURADOS
Fundação: 04/04/2011

10 anos

REQUINTE TINTAS
Fundação: 09/05/2011

10 anos

CAMPO GRANDE 
DISTRIBUIDOR DE BATERIA

Fundação: 25/05/2011
10 anos

ALTERNATIVA ADMINISTRADORA
DE CONDOMÍNIO

Fundação: 08/06/2011
10 anos

ORAL SIN
Fundação: 14/04/2011

10 anos

BRILHO COSMETICOS
Fundação: 02/06/2011

10 anos

De 15/03/2021 à 16/06/2021
Tipo: Exclusão

Quantidade: 1.504
Valor: R$ 1.815.620,76

De 15/03/2021 à 16/06/2021
Tipo: Inclusão

Quantidade: 2.081
Valor: R$ 1.651.031,21

DADOS SERVIÇO CENTRAL
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

SCPC

NOVOS ASSOCIADOS
VIDRACARIA DOURADOS

R. EMIR CANDIA, N. 90, BAIRRO: BNH II PLANO
O677 342114289 1 O677 9997114167 

SINHA STORE
R. MAJOR CAPILE, N. 1772, BAIRRO: JD. CENTRAL

O677 303813778 1 O677 9962813778
MAHO MAHO PANIFICADORA E CONFEITARIA

R. EULALIA PIRES, N. 2085,BAIRRO: JD. CLIMAX
O677 342618166 1 O677 9992613504

 PABLO HENRIQUE GOMES
R. ALFREDO RICHARD KLEIN, N. 525, BAIRRO:  PQ. ALVORADA

O677 9980917840
CLINICA ORAL SIN

R. JR. JOAO ROSA GOES, N. 1146, BAIRRO: VILA PROGRESSO
O677 342112555 1 O677 9914910415

ROLICAR
AV. MARCELINO PIRES, n. 5830, Bairro: VILA INDUSTRIAL

(67) 3424-1081
RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE

R. LINDALVA MARQUES FERREIRA, n. 1650, Bairro: JD. NOVO HORIZONTE
(67) 99606-0339(67) 99606-0339

ESSENCE CARE ESTETICA
R. PRESIDENTE VARGAS, N. 665, BAIRRO: JARDIM AMERICA

O677 303313771 1 O677 9965311652
PALMA FERRAMENTAS E ACESSORIOS

AV. WEIMAR G. TORRES, N. 869, BAIRRO: CENTRO
O677 302015044 1 O677 9983511384

DSX ENGENHARIA E DSX ENGENHARIA E CONSULTORIA
AV. WEIMAR G.TORRES, N. 1087, BAIRRO: CENTRO

O677 342512324 1 O677 9816410079   
CLUBE MORENA ROSA DOURADOS

AV. WEIMAR G.TORRES, n. 1933, Bairro: CENTRO
(67) 3021-6728 - (67) 99672-5200

ELIS AMORIM
R. R. TOSHINOBU KATAYAMA, n. 464, Bairro: JARDIM CARAMURU

(67) 3038-9939 - (67) 99846-6939
SESCO ENGENHARIA

R. SANTA DOROTEIA, n. 153 VILA CARVALHO, Campo Grande -MS
Fone: (67) 99630-6406

ABREU & MARIOTTI LTDA
R. OLIVEIRA MARQUES, n. 2496, Bairro: JD. CENTRAL

(67) 3422-0800 - (67) 99914-0220(67) 3422-0800 - (67) 99914-0220
W. ANTUNES ASSESSORIA CONTABIL

R. OLINDA PIRES DE ALMEIDA, n. 2775, Bairro: COHAFABA II PLANO
(67) 3033-0879

POMPOSA FASHION
R.JAIME HENRIQUE TARGAS, n. 0195, Bairro: CAIMAN

(67) 99957-7130
DODOCE KIDS

R. JOAO CANDIDO DA CAMARA, n.827, Bairro: PARQUE ALVORADA
(67) 3427-6901 - (67) 98189-6901

VACCINE CARE
R. JOAO CANDIDO DA CAMARA, n.827, Bairro: JD. AMÉRICA

(67) 3427-6901 - (67) 98189-6901
VIP COM. DE FERRAMENTAS E FERRAGENS

AAV. MARCELINO PIRES, N. 6985, BAIRRO: JD. MARCIA
O677 342413501 1 O677 9997116403

CREATTIVE MIDIA
R. CASEMIRO DE ABREU, n. 405, Bairro: JD.CRISTHAIS

(67) 99663-4866
POSTO GAUCHO 3

R. HAYEL BON FAKER, n. 481, Bairro: JD. RASSLEM
(67) 3425-4619(67) 3425-4619

AGENCIA PIRES SOLUCOES EM SIST. WEB
R. MANOEL ROBERTO OLIVEIRA POMPEU, n. 1522SITIOCAS CAMPINA VERDE

(67) 99837-7992
SMART ESCOLA DE PROFISSOES

R. PEDRO CELESTINO, n. 569, Bairro: JD.AMERICA
(67) 99623-4635

ARTEARTESANO PANIFICADORA
R. MUSTAFA SALEH ABDO SATER, n. 1395, Bairro: SANTA FÉ 

Fone: (67) 98124-8797
ORAL CORE ODONTOLOGIA

R. ONOFRE PEREIRA DE MATOS, n. 1542, Bairro: CENTRO
(67) 3525-4457 - (67) 99652-3633




