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Habite-se Outubro Rosa

ACED traz especial Outubro Rosa em 
“Um Caso de Amor por Dourados”

Prédio comercial da ACED tem 
habite-se regularizado



V

Sebrae apresenta Guia do Candidato 
Empreendedor para lideranças de MS

Com Eleições 2020, material quer colocar pauta do empreendedorismo nos planos de governo de 
candidatos e candidatas

Os indicadores positivos da indústria 
foram alcançados graças ao trabalho construí-
do a quatro mãos pela Fiems, pelo Governo do 
Estado, pela bancada federal e pelas institu-
ições financeiras parceiras, como o Banco do 
Brasil e a Caixa Econômica Federal. 

Essa união de forças deu certo e vamos 
continuar atuando para que possamos man-
tê-la em prol do desenvolvimento do nosso Es-
tado, que está de aniversário neste mês.

Sérgio Longen
Presidente da Fiems

Com a presença virtual de lideranças de associa-
ções comerciais e sindicatos de Mato Grosso do Sul, o 
Sebrae/MS e parceiros apresentaram no dia 08 de ou-
tubro o Guia Seja Um Candidato Empreendedor. A car-
tilha visa estimular a inclusão do empreendedorismo 
na pauta das Eleições 2020, garantindo o desenvolvi-
mento econômico sustentável dos municípios.

A transmissão mostrou às lideranças a importân-
cia de os pequenos negócios integrarem os planos de 
governo de candidatos, garantindo a geração de em-
pregos nos municípios, por exemplo. Segundo o dire-
tor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendon-
ça, as associações comerciais estão empenhadas nesta 
pauta.

“Queremos apresentar para as lideranças, para 
que elas possam cobrar dos candidatos neste momen-
to a pauta dos pequenos negócios. Para bancar o de-
senvolvimento dos munícios, precisamos das micro e 
pequenas empresas”, destacou.

Além dos líderes e do Sebrae, o encontro contou 
com a participação de representantes da Confede-
ração das Associações Comerciais e Empresariais do 
Brasil (CACB), FAEMS, Fecomércio-MS, Famasul, entre 
outros.

Sobre o Guia
A cartilha tem 10 dicas práticas para os candidatos 

e candidatas apoiarem os pequenos negócios. O guia 
está disponível em candidatoempreendedorms.com.br

Caros associados e associadas, a luz finalmen-
te parece estar nos indicando um novo horizonte. 
Foram a perseverança e a crença que nos impulsio-
naram para o enfrentamento das adversidades que 
surgiram para o teste da criatividade e coragem, 
que são inerentes às entidades representativas de 
um segmento. 

Agora, estão vindo o pleito eleitoral e as festi-
vidades natalinas. O empreendedorismo será mais 
um pilar de sustentação dos objetivos a serem al-
cançados pela gestão pública, juntamente à saúde, 
educação e segurança. 

O futuro está em nossas mãos, com o voto 
consciente. E a esperança e a fé, mais uma vez, o 
que nos move. 

Nilson A. Santos 

Palavra do Presidente
Conselho Delberatvo do Sebrae MS

Palavra do Presidente
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ACED traz especial Outubro Rosa em “Um 
Caso de Amor por Dourados”

A Associação Comercial 
e Empresarial de Dourados, 
iniciou a terceira temporada 
de “Um Caso de Amor por 
Dourados”. Neste mês, em 
especial, a ACED traz aos as-
sociados as ações que estão 
sendo realizadas sobre o Ou-
tubro Rosa no Município.  

O projeto que iniciou no 
mês do comerciante, em ju-
lho, com o objetivo de mos-
trar as belezas e o potencial 
da cidade, em um momen-
to delicado para o comércio, 
envolveu diversos empreen-
dedores apaixonados e en-
tusiasmados. Desde então, 
a entidade vem apresentan-
do vídeos de empresários de 
diversos segmentos, em sua 
página oficial no Facebook, 
mostrando o empenho e a 

criatividade da classe empre-
sarial para manter o comér-
cio funcionando durante a 
pandemia. 

Mas neste mês, a ACED 
vestiu-se de rosa. A cor ga-
nha destaque como parte da 
campanha nacional que bus-
ca combater e alertar sobre 
o câncer de mama. O movi-
mento tem como objetivo 
alertar a população sobre a 
doença e sobre a importân-
cia da prevenção e do diag-
nóstico precoce.

E para iniciar a campa-
nha, a ACED contou com 
a participação da diretora 
executiva da Associação de 
Apoiadores do Hospital de 
Amor de Dourados - AApoia-
dores, Maria Antonia Dias 
Campos Carvalho. Durante 

a entrevista, ela fala sobre a 
alegria de ter recebido uma 
unidade móvel para atender 
a Grande Dourados e da ex-
pectativa em inaugurar a Uni-
dade de Prevenção do Hospi-
tal de Amor ainda neste mês 
e, ainda, sobre as ações em 
prol da AApoiadores. 

Até o final de Outubro, 
a ACED apresentará vídeos 
com a participação especial 
da coordenadora Iracema 
Pereira Limberger, da Asso-
ciação Amigos do Peito e do 
médico oncologista Aroldo 
Henrique da Silva Boigues. 

Acesse nosso site e fique 
por dentro de todas as entre-
vistas de “Um Caso de Amor 
por Dourados”. (www.aced-
dourados.com.br)

Presidente da ACED, Nilson Santos e Maria Antonia da AApoiadores Iracema Limberger representando a Associação Amigos do Peito
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Acervo fotográfico da ACED é entregue à 
Universidade Federal da Grande Dourados

As fotos são resultado da realização de cursos e concursos fotográficos com o 
propósito de enaltecer Dourados

Uma parceria entre a Asso-
ciação Comercial e Empresarial 
de Dourados (ACED) e a Univer-
sidade Federal da Grande Doura-
dos (UFGD), resultou na doação 
de 9.233 fotos à universidade, 
com o intuito de que as 
mesmas sejam colocadas à 
apreciação da comunidade 
douradense. 

As fotografias, em sua 
maioria refletindo o desen-
volvimento e as belezas da 
Grande Dourados, são re-
sultado de 25 anos de real-
ização do Concurso de Fotografia, 
que seleciona doze fotos anual-
mente para o Calendário da Asso-
ciação.

A doação foi formalizada em 
agosto e entregue no último dia 

15 de outubro, no Dia do Profes-
sor. A solenidade contou com a 
presença da reitora pro tempore 
da UFGD, Mirlene Ferreira Mace-
do Damázio, que será madrinha 
da entrega das premiações aos 

vencedores do Concurso de Fo-
tografias do Calendário da ACED 
2021, em sua 23ª edição e da 
pró-reitora de administração, Vera 
Luci de Almeida. 

Na ocasião, também foi ini-

ciado diálogo sobre uma parceria 
para o projeto “Jubileu de Prata” 
do Calendário da ACED, que em 
2022 celebra sua 25ª edição. Em 
comemoração à data, a UFGD vai 
confeccionar um álbum conten-

do as fotos vencedoras de 
todos os concursos já real-
izados pela entidade.

Além das reitoras, 
também estiveram na so-
lenidade o pró-reitor de 
Extensão e Cultura em ex-
ercício, Natanael Takeo 
Yamamoto, o assessor de 

Comunicação Social e Relações 
Públicas da UFGD, Franz Maciel 
Mendes, o presidente da ACED, 
Nilson Aparecido dos Santos e o 
diretor de departamento de in-
dústria, César Augusto Scheider. 

9.233 FOTOS SERÃO 
DIGITALIZADAS E COLOCADAS 

POSTERIORMENTE, À VISITAÇÃO 
PERMANENTE NO CAMPUS DA 

UFGD

ACED recebe UFGD e entrega acervo fotográfico para posterior exposição à comunidade
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ACED disponibiliza Cadastro Positivo para 
os associados

ACED abre as portas e presidente da 
Engepar apresenta projeto da Villa Toscana

A ACED (Associação 
Comercial e Industrial de 
Dourados), entidade que 
tem mais de mil associados 
e existe há 75 anos, disponi-
bilizou em seu portal, con-
sultas ao Cadastro Positivo 
da Boa Vista SCPC.

O Cadastro Positivo 
reúne informações sobre 
como têm sido pagos os 

compromissos relacionados 
à contratação de crédito – 

empréstimos, financiamentos e crediários, por exem-
plo, e passam a constar no histórico do CPF totais fi-
nanciados, quantidades e valores das parcelas, bem 
como o comportamento e a pontualidade de paga-
mento demonstrados pelo consumidor.

Os pagamentos relacionados à contas de consu-

mo de serviços continuados (como água, luz, gás e te-
lefone) também poderão ser avaliados pelo empresá-
rio, afim de obter uma melhor análise de risco na hora 
de conceder novos créditos e estender os já existentes 
ou ainda, realizar outras transações que impliquem ris-
co financeiro.

Para a gerente comercial da ACED, Eliane Britz, o 
novo serviço da Boa Vista SCPC, traz comodidade e cla-
reza sobre o consumidor aos associados. “Ele funciona 
como um boletim escolar, pois registra os pagamentos 
que você fez no seu histórico de crédito e transforma 
esse comportamento em pontuação. Por isso, permite 
uma análise mais justa na hora que o consumidor pe-
dir crédito, pois sua capacidade de pagamento tam-
bém vai ser considerada”, enfatizou Eliane.

Fazem parte do Cadastro Positivo todas as infor-
mações de pagamento, como parcelas de cartão de 
crédito, empréstimos e financiamentos, além de con-
tas de serviços continuados.

Localizado a 2 quilômetros do centro de Doura-
dos, o bairro Villa Toscana foi lançado há 10 anos, mas 
em setembro, os lotes comerciais foram apresenta-
dos aos diretores e associados da Associação Comer-
cial e Empresarial de Dourados – ACED.

Um bairro consolidado por uma habitação mod-
erna e sustentável, sendo conceituado pela Caixa 
Econômica Federal como um caso de sucesso nacio-
nal. A geração de empregos, acessibilidade, atenção 
socioambiental e planejamento urbano são valores 
presentes no Villa Toscana.

Para o presidente da ACED, Nilson Santos, a En-
gepar movimenta a economia do Município com a 
geração de empregos e traz oportunidades desde a 
compra de lotes comerciais, quanto a aquisição do

terreno e construção com a própria Construtora. “O 
bairro terá um centro comercial polivalente, incluin-
do uma avenida multifuncional, com saída para a BR 
163. Já tem escola, CEIM, supermercados e templos 
religiosos. É um bairro que gera oportunidades de 
negócios e traz valorização imobiliária”, disse.
O Bairro atraiu a implantação em andamento do 
Hospital Regional de Dourados na BR 463, há ape-
nas 1,5 km do Villa Toscana. Assim como a duplicação 
da própria BR 463 em frente ao Villa, conectando o 
bairro pela rodovia com acessos estratégicos da ci-
dade como o trevo da bandeira. Esta nova entrada 
de Dourados será pela Avenida Lindolfo Lange, uma 
ampla avenida de via dupla que estará de frente as 
quadras com efetivo potencial industrial e comercial.
De acordo com o presidente da Engepar, Carlos 
Clementino, o Villa Toscana é um bairro pronto com 
toda infraestrutura e crescimento orgânico contínuo, 
atraindo uma média de 500 novas famílias por ano. 
“Sem dúvidas um bairro para se investir, repleto de 
oportunidades e um número considerável de poten-
ciais clientes. A Engepar lançou em primeira mão na 
ACED, a possibilidade de aquisição de lotes comer-
ciais para comerciantes que queiram empreender 
no bairro que mais cresce em Dourados”, destacou 
Clementino.
Numa área de 400 hectares, o Villa Toscana possui at-
ualmente cerca de 5 mil famílias morando, com um 
contingente aproximado de 15 mil pessoas dos 215 
mil habitantes de Dourados, cerca de 7% da popu-
lação.

Foto: Assessoria 
Legenda: A Engepar lançou em primeira mão na ACED, a possi-
bilidade de aquisição de lotes comerciais para comerciantes que 
queiram empreender no bairro que mais cresce em Dourados

Cadastro também pode ser aces-
sado pelo empresariado
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Concurso de Fotografia da ACED 
seleciona fotos para calendário 2021
Desde sua criação, em setembro de 1998, o Concurso tem o objetivo de promover 
a cidade de Dourados, através do olhar de fotógrafos amadores e profissionais

A Comissão Julgadora do 23º 
Concurso de Fotografia da Aced 
(Associação Comercial e Empre-
sarial de Dourados) selecionou as 
12 fotografias que vão estampar o 
Calendário Aced 2021. Entre essas, 
estão as cinco fotografias que gar-
antem aos participantes os prêmi-
os do Concurso, mas só serão 
divulgadas no dia 27 de novem-
bro, na Noite de Premiações. 

Foram selecionadas para o 
Calendário, as imagens com os 
títulos “A Beleza da Natureza – 
Daniel Haas”, “A Paz da Cidade 
do Interior – Daniel Hass”, “Flam-
boyants Embelezando o Canteiro 
Central – Paulo Takarada”, “Camin-
ho com Flores – Marcos Martins 
Ribeiro”, “Fim de Tarde – Gabriel 
Mercener Miranda”, “Ypês Rocho, 
a beleza e a flora no coração de 
Dourados – Hédio Fazan”, “Onça 
parda no pé de Jaca – Hédio Fazan”, 
“Por Dourados – André Cória”, 

“Visão do Flamboyant após a chuva 
– Paulo Takarada”, “Visão do Flam-
boyant do Alto – Paulo Takarada”, 
“De tardezinha no Pesqueiro – Mar-
cos Martins Ribeiro” e “Presente de 
Deus – Eliel Cleiton de Oliveira”. 

Ao todo, 55 fotógrafos apre-
sentaram 104 fotografias no Con-

curso deste ano, que teve como 
tema “A Natureza Brinda Doura-
dos”, com o objetivo de evidenciar 
a riqueza e a beleza de Dourados 
através da natureza. Devido a pan-
demia do Covid-19, as inscrições e o 
julgamento permaneceram com o 
uso de recursos digitais. A escolha 
das imagens foi realizada on-line 
pela Comissão, com finalização da 

seletiva no último dia 6 de outubro. 
A Comissão Julgadora deste 

ano foi composta por 7 integrantes, 
Lana Guedes da Unigran (Publi-
cidade e Propaganda), Patrícia 
Cristina Statella Martins da UEMS 
(Turismo), Anaia Beatriz Cappi da 

Secretaria Municipal de Cultu-
ra, Luciano Serafim da Sinjor-
gran, Rejane Sináila Delvalle 
Morinigo da COMTUR, Andreia 
Medeiros do Dourados News e 
o fotógrafo Olicio Pelosi, mem-
bro convidado da ACED como 

Júri Técnico. 
No próximo dia 27 de novem-

bro, durante a Noite de Premiações 
no auditório da Aced, os vence-
dores receberão os prêmios nas 
categorias Câmera Fotográfica 1º 
lugar (R$ 2 mil), 2º lugar (R$ 1,5 mil) 
e 3º lugar (R$ 1 mil); Smartphone 
(R$ 1 mil) e Aéreo (R$ 1 mil).

O TEMA ‘A NATUREZA BRINDA DOURADOS’ 
TEM O INTUITO DE EVIDENCIAR A 
RIQUEZA E A BELEZA DA NOSSA 
CIDADE ATRAVÉS DA NATUREZA
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Prédio comercial da ACED tem habite-se 
regularizado

Tá difícil? Se vender o voto vai piorar!

 A Associação Comercial e Empresarial de Doura-
dos – ACED, através da atual diretoria e, cumprindo 
uma das metas estipuladas pelo presidente Nilson 
Santos ao assumir a gestão, conseguiu regularizar o 
habite-se do imóvel da sede em sua totalidade da 
área construída. 

O presidente Nilson Santos delegou ao diretor fi-
nanceiro da ACED, Paulo Campione, para que provi-
denciasse o processo de regularização. 

De acordo com Campione, passando a pandemia, 
as locações serão mais uma fonte de renda para ACED 
em virtude da regularização. “Com o habite-se, a Asso-
ciação está apta com seu alvará de funcionamento e 
suas licenças, tanto do Corpo de Bombeiro como do 

Meio Ambiente, para as locações do auditório, pois 
passamos a estar rigorosamente dentro da legislação, 
uma forma de demonstrar respeito ao público e aos 
associados”, disse Paulo Campione. 

Para o presidente da ACED, Nilson Santos, os en-
traves burocráticos e adequações para o cumprimen-
to da Legislação, foram superados com o empenho de 
toda diretoria. “Vimos a necessidade de dar segurança 
e conforto para os usuários que ocupam as dependên-
cias de nossa entidade, em diversas finalidades, tradi-
cionalmente marcantes em eventos que enaltecem a 
pujança de nossa cidade. Continuamos empenhados 
em crescer junto com Dourados”, destacou Nilson.

Faltando menos de um mês para o fim das 
eleições 2020, que levará milhares de pessoas às ur-
nas no dia 15 de novembro em Dourados, a ACED – 
Associação Comercial e Empresarial de Dourados, re-
aliza uma campanha com o objetivo de acompanhar 
o processo eletivo e garantir a lisura tanto da disputa 
como dos concorrentes. 

Nesse sentido, foi lançada a campanha “Tá difícil? 
Se vender o voto vai piorar!”, que pretende orientar os 
eleitores sobre a importância de um voto ético e con-
sciente, evitando práticas como a venda de votos ou a 
má orientação no ato da escolha.

De acordo com o presidente da ACED, Nilson 
Santos, a campanha foi sugerida e acatada por toda 
diretoria. “Se o eleitor vender o voto, continuaremos 
estagnados, com um futuro sem perspectivas e o pior, 
o eleitor não tem direito nem de cobrar”, disse.  

Educativa e com o propósito de chamar a atenção 
para um dos principais problemas denunciados em 
eleições em todo Brasil, a campanha da ACED busca 
mais fiscalização dos órgãos responsáveis, bem como, 
denúncias da própria população. A campanha estará 
nas ruas através de outdoor a partir do próximo dia 26. 
Fique ligado e vote com consciência. 

Gestão 2019/2022 regulariza habite-se da ACED Seguindo os protocolos, ACED volta a locar auditório
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Sala de Visita da ACED

Com muita alegria, recebemos na ACED, as diretoras 
da Associação de Apoiadores do Hospital de Amor de 
Dourados, Ely Oliveira e Cristiane Iguma. Logo, nossa 
cidade contará com uma Unidade de Prevenção do 
Câncer.

Também recebemos neste mês, a empresária Marta 
Campos. Ela lançou uma linha especial Outubro Rosa, 
onde R$ 50 de cada peça, será revertido ao Hospital de 
Amor. Nossa ajuda, salva vidas!

No último mês, a ACED recepcionou uma reunião 
regional da FAEMS, presidida por Alfredo Zamlutti Junior, 
oportunidade em que foi assinado convênio com a Multi-
crédito, representada por Ernesto Veredas. 

O Concurso de Fotografia de 2020 está chegando ao 
fim. Na foto, grandes amantes da fotografia durante o 
Workshop na ACED.

Ainda em tempo, registramos o hasteamento da Bandei-
ra do Brasil na ACED. 

Neste ano, através de uma iniciativa de solidariedade dos 
palestrantes, o valor das inscrições do Workshop do Con-
curso de Fotografia 2020, foram revertidos em alimentos. 
Representando à diretoria da ACED, o presidente Nilson 
Santos entregou 80 kg de alimentos não perecíveis ao 
Lar Ebenezer de Dourados.
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  ACED 75 ANOS
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Capitais e regiões metropolitanas: 4000-1111 | Demais localidades: 0800 642 0000  
Ouvidoria: 0800 725 0996 | De segunda a sexta - das 8h às 20h | ouvidoriasicoob.com.br
Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458 | De segunda a sexta - das 8h às 20h Procure uma cooperativa e contrate.

sicoob.com.br

Mais que soluções on-line completas e a melhor relação 
custo-benefício, com a Cobrança Bancária do Sicoob, você 
tem um parceiro para crescer e prosperar.

COBRANÇA 
BANCÁRIA DO SICOOB.  
A  M E L H O R  F O R M A 
D E  T R A N S F O R M A R 
P R O D U Ç Ã O  E M  F A T U R A M E N T O 
P A R A  O  S E U  N E G Ó C I O .

Av. Marcelino Pires, 3130 - Vila Helena - Dourados-MS  - Tel.: (67) 3416-4447
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