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ACED e Senai firmam parceria 
buscando qualificação para 

empresário douradense

Sebrae lança ferramentas digitais 
para interessados em 

abrir negócio

INADIMPLÊNCIA ACED E SENAI

ACED atende empresários e usuários da Hayel Bon Faker e realiza 
audiência informal para conhecer projeto de revitalização

O projeto foi fornecido e elaborado de acordo com as diretrizes da Secretaria de Obras Públicas da Prefei-
tura Municipal de Dourados e está sendo viabilizado com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema 
Rodoviário do Estado do Mato Grosso do Sul (Fundersul) no valor de R$ 10.340.949,12. - PGs 6 e 7
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Entusiasmo, é dessa forma que iniciamos o úl-
timo ano da segunda década do milênio de 2001... 
As perspectivas de mudanças com as reformas adminis-
trativas e fiscais, nos dão o alento para podermos confiar 
no progresso desenvolvimentista da nossa Região, do 
nosso Estado e País. 

A Lei da Liberdade Econômica iniciada pelo Go-
verno Federal, implementada no nosso Estado de Mato 
Grosso do Sul e estudada para ser regulamentada em 
nossa cidade, visa além de desburocratizar os trâmites 
para abertura de empresas, otimizar a manutenção com 
eliminação ou redução de taxas em todos os órgãos ins-
tituídos. 

A Receita Federal, Junta Comercial do Estado de 
Mato Grosso do Sul, Comando Geral do Corpo de Bom-
beiros, Receita Estadual e autarquias já formalizaram os 
procedimentos. 

Em nossa cidade, a ACED iniciará com o apoio técni-
co dos consultores do Sebrae, um trabalho de adequação 
às normas federais, juntamente com as nossas entidades 
co-irmãs, as secretarias de Governo, Planejamento, Re-
ceita, IMAM e a Comissão de Indústria e Comércio da 
Câmara Municipal. 

Esperamos a compreensão e adesão de nossa Pre-
feita Délia Razuk, assim como o presidente da Câmara 
Municipal, Alan Guedes, deliberando todos os esforços 
para que Dourados continue nesta ascensão pujante no 
cenário da economia e empregabilidade nacional. 

Infelizmente como tudo não são flores, a FAEMS 
vem agindo diplomaticamente com o Governo do Estado 
e se mobilizando para demonstrar seu descontentamen-
to com a majoração do preço de combustível que vem 
sobrecarregando os encargos, reduzindo as margens de 
lucro e penalizando seu cliente, que é a última ponta do 
sistema. 

Entretanto, o empresário sempre estará disponibili-
zando seu capital, trabalho, conhecimento e crença num 
futuro melhor.

Dourados, 15 de fevereiro de 2020
Nilson A. Santos 

Presidente da ACED
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Palavra do Presidente A Lei da Liberdade Econômica representa um mar-

co para Mato Grosso do Sul. Aprovada no ano passado, a 

legislação facilita a vida dos empreendedores ao reduzir 

burocracias, mas, para passar a valer, é necessário o com-

promisso dos gestores em implementar as alterações de-

terminadas pela lei. No Estado, há uma sinalização positiva, 

que comprovamos no dia 10 de fevereiro, no lançamento do 

Sebrae 2020 –Acelerando Negócios, uma série de iniciati-

vas para um novo ambiente de negócios.

No evento, o Conselho Deliberativo do Sebrae/MS 

apresentou o termo de compromisso pela lei, assinado pelo 

governador Reinaldo Azambuja e mais 11 prefeitos de Mato 

Grosso do Sul. As administrações municipais compromete-

ram-se em dispensar de alvarás e licenças os empreendi-

mentos de baixo risco, como salões de beleza e bares, não 

exigir encargos para exercício de atividades econômicas 

em horários ou dias fora do padrão comercial, entre outras 

ações.

Esse “pontapé inicial” mostra o engajamento do poder 

público, porém, os empresários devem conhecer as medi-

das que impactam no dia a dia da empresa. Neste sentido, 

o Sebrae/MS e as federações que representam o setor pro-

dutivo de Mato Grosso do Sul vão continuar atuando para 

que as determinações sejam efetivadas. Para tanto, também 

lançamos o Mapa da Liberdade Econômica, uma plataforma 

que monitora a implementação da legislação nas 79 prefei-

turas.

Acreditamos que, ao estimular o empreendedorismo, 

teremos mais empresas empregando pessoas. Esperamos 

que com o esforço de todos, possamos efetivar a Lei da Li-

berdade Econômica. Plantamos as sementes hoje para co-

lher os frutos no amanhã.

Sérgio Longen

Presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/MS e 

presidente do Sistema FIEMS

Mensagem do 
SEBRAE/MS
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D
ados do Serviço Central de Proteção ao Crédito – 

SCPC, revela uma boa notícia para o comércio dou-

radense. Os registros no órgão reduziram 29,95% 

em 2019, comparado aos doze meses de 2018. Durante os 

365 dias do ano passado, o SCPC deixou de inserir 6.611 

negativações, ou seja, em 2018, 22.075 nomes foram parar 

na lista do SCPC, enquanto no ano passado, apenas 15.464 

consumidores tiveram o nome negativado. A má notícia, é 

que as consultas também reduziram, o que pode significar 

queda nas vendas a prazo feitas através do carnê ou che-

que. Essas consultas foram 7,21% menores no ano passado, 

em relação à 2018. 
De acordo com Ivanilde Marques da Silva Godoy, que 

trabalha no departamento do SCPC há 27 anos, a facilidade 
do cartão de crédito pode ser o grande fator para a restri-
ção de consultas para aprovação de crédito. “A pesquisa se 
refere somente às lojas locais, associadas à ACED, não in-
cluindo as empresas de rede, como bancos ou financeiras”, 
afirmou. 

Para o presidente da Associação Comercial e Em-
presarial de Dourados - ACED, Nilson Santos, a redução 
de inclusão de nomes no SCPC, pode significar a queda 
nas vendas ou a redução de inadimplência do consumi-
dor, já que no ano passado, a entidade foi parceira do 
Procon na Campanha Saindo do Sufoco. “Durante todo 
o período da Campanha, foram realizados 630 atendi-
mentos. Uma campanha que busca apoiar o consumidor 
na renegociação de dívidas em atraso, promovendo a 
volta do consumo no comércio, principalmente no final 
do ano”, disse Nilson. 

Nilson Santos destacou ainda, a importância de empre-
sas serem associadas à ACED, pois além de obter uma ava-
liação completa que inclui o comportamento de pagamento 
do consumidor do SCPC, maior banco de dados da América 
Latina administrado pela Boa Vista Serviços, conta ainda, 
com o departamento médico, locações do auditório com 
estacionamento, convênios diversos para os empresários e 
seus colaboradores.  Outras informações podem ser obti-
das pelo telefone 3416-8653. 

Inadimplência do consumidor reduziu quase 
30% entre as empresas associadas da ACED
Assessoria ACED

ACED oferece serviços de consultas ao SCPC aos associados 

O Centro de Integração Empresa - Escola (CIEE) e a 
Associação Comercial e Empresarial Douradense (ACED), 
reafirmam parceria com o objetivo de oferecer oportuni-
dades aos estudantes na inserção no mercado de traba-
lho, via programa de estágio, além de beneficiar o empre-
sário que abrir suas portas a esses futuros profissionais.  
O empresário interessado em contratar estudantes via 
parceria terá desconto de 30% na contribuição insti-
tucional. Após a contratação, o estudante integrará o 
programa de estágio regido pela Lei n.º 11.788/08, que 
estabelece que o estágio deve seguir as diretrizes curri-
culares, modalidade e área de ensino e do projeto peda-
gógico dos cursos informados pelas instituições de ensino.  
Lembrando que o programa tem a finalidade de preparar o 
estudante para o mercado de trabalho logo após a sua gra-
duação. Os empresários interessados pelos benefícios do 
programa podem entrar em contato com o CIEE Dourados 

para agendarem seu atendimento (67) 3421.7555 ou (67) 
99985-1482.

CIEE e ACED reafirmam  parceria em prol do estágio 

Ao reafirmar parceria, diretoria da ACED recebeu a supervisora 
da unidade, Aline Santos, e o consultor de atendimento, Edilson 
Santana.
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Em janeiro, diretores da Associação Comercial e Empresa-
rial de Dourados – ACED, estiveram visitando as dependências 
do Senai, para firmar parceria e conhecer o novo gerente de ges-
tão e negócios, Rogério Oliveira de Mattos.

O objetivo do encontro, foi fortalecer o vínculo entre as en-
tidades para fomentar cursos e oferecer profissionais qualifica-
dos para o mercado de trabalho, afim de atender as demandas e 
capacitar o empresário douradense.

Com atuação em 28 setores industriais e mais de 880 uni-
dades no Brasil, o Senai é uma das maiores e mais respeitadas 

entidades de educação profissional do mundo, referência em 
qualidade e credibilidade, desde qualificação profissional à pós-
-graduação, oferecendo docentes altamente capacitados e la-
boratórios com tecnologia de ponta.

Para o presidente, Nilson Santos, que também conheceu o 
mais gabaritado laboratório de alimentação e bebidas, que es-
tará certificando produtos artesanais de todo o Estado de Mato 
Grosso do Sul, para a inserção na competitividade nos mercados 
tradicionais, firmar essa parceria com o Senai só trará benefícios 
aos associados da ACED.

“O Senai oferece serviços de tecnologia e inovação, com 
a finalidade de aumentar a produtividade e a competitividade 
das indústrias brasileiras, criando soluções ágeis, inovadoras e 
sob medida para empresas de grande, médio e pequeno porte. 
Sabendo disso, essa parceria pode auxiliar a classe empresarial 
douradense com consultoria e criação de novos processos e 
produtos e, por isso, vamos buscar cursos para todos os setores, 
desde panificação à vestuários”, disse Nilson Santos.

O gerente de gestão e negócios, Rogério Mattos, que este-
ve à frente do Senai em Santa Catarina por 14 anos, disse que 
a conexão Senai enquanto instituição e Associação Comercial 
e Empresarial, só trará incentivos aos empresários associados, 
que podem usufruir não apenas da prestação de serviços, mas 
também, da qualificação para seus funcionários.

ACED e Senai firmam parceria buscando 
qualificação para empresário douradense

Senai recebe diretoria da ACED e firma parceria

Através de uma inciativa da Associação Comercial e Em-
presarial de Dourados – ACED, empresários do setor de pani-
ficação estiveram no Senai neste mês, para conhecer o Insti-
tuto e as áreas de abrangências da instituição, com o objetivo 
de buscar soluções para a escassez de mão de obra qualificada 
no município. Hoje no setor, sobra emprego e falta trabalhador 
com conhecimentos técnicos.

O curso, segundo a coordenadora da área de alimentos do Se-
nai de Dourados, Kelly Oliveira, será preparado de acordo com à ne-
cessidade das panificadoras. “Como temos uma estrutura bastante 
completa em nossa unidade, vamos realizar uma pesquisa com os 
empresários e preparar um curso voltado às carências dessa área. 
A ideia é formar profissionais altamente qualificados”, explicou.

Para o diretor da Aced, que também é empresário do setor 
de panificação, José Roberto Ribeiro Pinto Junior, a ideia de apadri-
nhar alunos para o curso, tem como objetivo dar oportunidades ao 
jovem que busca entrar no mercado de trabalho e não tem quali-
ficação, além de oferecer uma renda para aqueles que não forem 
efetivados em padarias pós-curso.

“Além do curso de panificação, o Senai oferece ao em-

presário uma extensa lista de consultoria, desde alimentos e 
bebidas, até os processos, como a análise de potabilidade de 
água e o shelf-life, que é essencial para garantir a qualidade dos 
serviços e a gestão de uma padaria como um todo, por isso, a 
importância do empresário do setor estar ligado à nossa Asso-
ciação e ao Senai”, disse José Roberto.

Buscando mão de obra qualificada, empresários vão 
apadrinhar alunos para curso de panificação

Senai apresenta consultoria e empresários fecham curso para 
apadrinhar alunos.
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Início do ano é sinônimo de planejamento. Pensando 

nisso, a Associação Comercial e Empresarial de Dourados 

– ACED, trouxe para o primeiro Programa Despertar para 

o Trabalho deste ano, a palestra sobre “Planejamento: o seu 

aliado do sucesso para o ano de 2020”, com o consultor em-

presarial e coach, Leandro Camilo.

Formado em Administração de Empresas (FAD) e Ci-

ências Contábeis (Fetac), Leandro possui MBA Gestão 

Estratégica de Negócios (FAD), Gestão Pública Municipal 

(UFMS), Recursos Humanos (FAD) e mestrado em Agrone-

gócios (UFGD). O consultor é Líder Coach (IMB – Instituto 

Mentes Brilhantes), docente na UFGD / Unigran / Fetac e 

sócio proprietário na empresa LS Consultorias & Treina-

mentos, que presta serviços de consultorias empresariais e 

palestras organizacionais.

Durante a palestra, que teve a abertura com o presi-

dente da ACED, Nilson Santos, Leandro falou sobre a im-

portância do planejamento aliado ao pensamento positivo. 

“Para melhorar a qualidade de vida, é preciso mudar nossos 

pensamentos. E tudo começa pelo pensamento positivo, 

pois quando mudamos, transformamos nosso vocabulário 

e nossas atitudes. O resultado é apenas uma consequência. 

Atitudes iguais, resultados iguais. Colocar em prática pare-

ce difícil, mas não é”, afirma o coach.

Leandro Camilo também falou como atingir metas e 

as estratégias para montar um planejamento, mostrando 

como funciona a metodologia americana e explicando como 

bloquear os fatores limitantes que impedem de alcançar 

objetivos planejados.

O Despertar para o Trabalho é um programa realizado 

pela Aced há duas décadas, voltado à capacitação de traba-

lhadores das empresas associadas. Oferece palestras men-

sais, sempre com temas motivacionais, onde empresários e 

gestores de equipe estão convidados a participar.

Os colaboradores das empresas associadas à Aced 

com maior índice de frequência nas palestras realizadas ao 

longo do ano concorrem ao Prêmio Assiduidade. Já as em-

presas que mais incentivam os trabalhadores a comparecer, 

são contempladas com o Prêmio Aced.

Os encontros são abertos ao público. O auditório da 

Aced fica na rua João Rosa Góes, nº 355. Mais informações 

no telefone (67) 3416-8653 ou WhatsApp (67) 9 8402-6658. 

Acompanhe a Aced no Facebook (fb.com/aced.dourados), 

Instagram (@aceddourados) ou acesse o portal (www.ace-

ddourados.com.br). Inscreva-se para receber as novidades 

enviando um e-mail para marketing@aceddourados.com.br.

Planejamento é tema do 
primeiro Despertar de 2020

No primeiro Despertar deste ano, o coach Leandro Camilo, 
discorreu sobre planejamento. 

Assessoria

Programa oferece palestras mensais sempre com temas 
motivacionais. 

Para o mês da Mulher, a Associação Comercial e 
Empresarial de Dourados – ACED, vai trazer a coach 
Gisele Além, para falar sobre o "Profissional do 
Futuro e as Mudanças no Mercado de Trabalho". A 
palestra vai acontecer no próximo dia 4 de março, às 
7h, no auditório da ACED.

Próximo Despertar...
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Aced atende empresários e usuários da Avenida
Hayel Bon Faker com audiência pública informal

A Associação Comercial e Empresarial de Dourados – 

ACED, realizou na primeira semana de fevereiro, uma audi-

ência pública de caráter informal, para debater o cronogra-

ma e conhecer o projeto de revitalização da Avenida Hayel 

Bon Faker em Dourados.

Segundo o engenheiro responsável, Bruno Barbato, o 

projeto foi fornecido e elaborado de acordo com as diretri-

zes da Secretaria de Obras Públicas da Prefeitura Municipal 

de Dourados e está sendo viabilizado com 

recursos do Fundo de Desenvolvimento 

do Sistema Rodoviário do Estado do Mato 

Grosso do Sul (Fundersul) no valor de R$ 

10.340.949,12. A conclusão está prevista 

para ocorrer até janeiro de 2021, devido 

ao seu alto grau de complexidade.

Presente na reunião, o presidente 

da Agência Estadual de Gestão de Em-

preendimentos e secretário-adjunto da 

Seinfra (Secretaria estadual de Infraes-

trutura), Luis Roberto Martins de Araújo, 

afirmou que a obra está sendo realizada 

pela empreiteira conforme cronograma 

definido. “Já cumprimos mais de 52% do cronograma e, 

apesar de alguns problemas que ocorrem normalmente em 

qualquer obra, Dourados vai ganhar uma nova avenida, mo-

derna e reestruturada”, disse.

Procurada por empresários interessados em saber so-

bre o cronograma e conhecer o projeto de revitalização, a 

ACED realizou a audiência, mas não pôde contar com a pre-

sença da maioria dos empreendedores. “Mesmo com pou-

cos empresários, a audiência foi produtiva. Conseguimos 

entender o projeto, conhecer as vias que serão fechadas, 

onde ocorrerão os retornos e dirimir todas as dúvidas”, dis-

se o presidente da ACED, Nilson Santos.

Para Alda Focura, que mantém uma empresa na aveni-

da há menos de um ano, a obra está sendo um transtorno. 

“É um ano de obra e precisamos exercer a paciência diaria-

mente. Quando fecha uma rua, nosso movimento reduz. 

Quando chove muito, entra água em nosso estabelecimen-

to. Estou aqui porque preciso conhecer a parte de drena-

gem desse projeto”, ressaltou a empresária.

De acordo com a engenheira civil, respon-

sável pelo recapeamento funcional e a drena-

gem no projeto, Maristela Ishibashi Toko de 

Barros, 115 novos pontos de captação de água 

estão incluídos no projeto. “São 3.460 metros 

da Avenida Hayel Bon Faker, entre a Avenida 

Marcelino Pires e a Rotatória da BR-163, e 

nesse percurso, teremos 4 pontos de deságue, 

112 bocas de lobo simples e 43 bocas de lobo 

dupla. O grande problema da avenida será re-

solvido”, enfatizou a engenheira.

A Prefeitura de Dourados também es-

teve presente, representada pela diretora 

da Agetran, Mariana Neto, que ficará res-

ponsável pela iluminação e sinalização da avenida e pelo 

secretário de serviços urbanos, Fabiano Souza. Durante a 

reunião, ambos afirmaram que a adequação da iluminação 

pública e a sinalização viária, que ficou de responsabilidade 

do Município, também será entregue no prazo, junto com 

a revitalização do Estado. “Infelizmente houve um desliga-

mento da iluminação durante as obras e a avenida está no 

escuro, mas tudo já foi licitado e será religado o mais rápido 

possível. No momento está sendo um transtorno, mas logo, 

será uma avenida nova, trazendo agilidade e segurança aos 

motoristas”, disse Fabiano.

Serviços de responsabilidade 

do Governo Federal

• Restaurar 72.000,00 m² de 

Asfáltico do Pavimento

• Fazer 5,10 km de Rede de 

Drenagem para Captação 

de Águas Pluviais

• Readequar os Canteiros 

Centrais e Ampliar as Pis-

tas Existentes;

• As pistas terão aproxima-

damente 8,00 m de largura

Em audiência informal, empresários puderam conhecer projeto de revitalização que foi apresentado pelo engenheiro do Governo do Estado
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Alvo de muita discussão entre os presentes na au-

diência informal, foi o grande redondo da Avenida Hayel 

Bon Faker. De acordo com a proprietária de salas comer-

ciais na avenida, Maria Lupinetti, além da rotatória ser um 

espaço inútil para a sociedade, muitas árvores precisam 

ser cortadas.

“A grande rotatória deveria fazer parte da revitali-

zação da Avenida, pois é uma praça mal projetada, que 

ninguém consegue usufruir. Ali tem banco e luminária de 

jardim, mas é impossível subir e muito perigoso. E ainda, os 

nossos canteiros precisam de um olhar mais carinhoso por 

parte do poder público. Muitas árvores flamboyants não 

tem mais condições e podem cair com qualquer vendaval. 

Todos esses detalhes deveriam estar no projeto e não es-

tão”, disse a empresária.    

De acordo com o secretário-adjunto da Seinfra (Se-

cretaria estadual de Infraestrutura), Luis Roberto Mar-

tins de Araújo, já houve muitas discussões sobre a grande 

rotatória, mas não evoluiu e nenhum prefeito ‘abraçou’ o 

problema.

Já para o empresário Marcos Panage, o grande pro-

blema são os canteiros centrais. “Dourados sempre teve 

problemas com os canteiros e, mais uma vez, não tem pro-

jeto para resolver esse impasse. Precisamos retirar árvo-

res com urgência e plantar mudas uniformes nessa aveni-

da. Pra que canteiro, se a prefeitura não consegue roçar a 

grama, colocar mudas e cuidar?”, disse Panage, sugerindo 

ainda, um canteiro estreito e pavimentado, já que a aveni-

da vai melhorar a captação de água.

Aced atende empresários e usuários da Avenida
Hayel Bon Faker com audiência pública informal

Durante a audiência informal, o engenheiro respon-

sável, Bruno Barbato, informou as ruas que serão fecha-

das e os retornos que serão abertos, para melhorar o flu-

xo dos veículos. Além da rua Onofre Pereira de Mattos, 

que já está fechada, outras 18 vias também fecharão, 

são: Rua João Correa Neto, Rua Humaitá, Rua Ipanema, 

Rua João Carneiro Alves, Rua Vereador João Damasce-

no Pires, Rua Professora Antônia Candido de Melo, Rua 

Maria de Carvalho, Rua Januário de Araújo, Rua Aurea 

de Mattos Carvalho, Rua Salviano Pedroso, Rua Silidonio 

Verão, Rua José Luiz da Silva, Rua Audelino Garcia Ca-

margo, Rua Gonçalo Nunes Siqueira, Rua Vilso Gabiatti, 

Rua Italívio de Souza Pael, Rua Uirapuru, Rua Arapongas.

Já os pontos de retorno, serão abertos nas ruas: Rua 

Iracema, Rua Noka Dauzaker, Rua José Luis da Silva, Rua 

Ernesto de Mattos Carvalho, Rua Constâncio Luis da Sil-

va, Rua Itamarati e Rua Araguaia.

Rotatória  da Hayel Ruas fechadas e 
pontos de retorno

Para empresários, rotatória da Hayel deveria ser revitalizada. 

Avenida Hayel Bon Faker continua sem iluminação

A obra é uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Dourados.
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Fundada no dia 31 de março de 2015 por um grupo de 

membros da sociedade, encabeçados pelo comissário de 

menores João Gutembergue Pessoa Frazão, a Guarda Mi-

rim de Dourados surgiu com o intuito de promover a educa-

ção de forma alternativa, oferecendo noções de cidadania, 

direitos humanos e formação profissional aos jovens e ado-

lescentes, de 13 a 18 anos de idade.

No ano passado, a Guarda Mirim de Dourados ‘Dr. João 

Adolfo Astolfi’, lançou uma campanha que busca o apoio da 

sociedade douradense, para iniciar as obras de construção 

da sede própria da entidade, no imóvel que adquiriu pelo 

sistema de comodato durante o mandato de prefeito do 

então vice-governador, Murilo Zauith, na região do bairro 

João Paulo II. 

De acordo com o presidente João Frazão, a Guarda Mirim 

foi contemplada com uma emenda parlamentar, viabilizada 

por meio do deputado estadual Barbosinha (DEM), da ordem 

de R$ 314 mil, que serão utilizados na reforma das salas de 

aula, dependências administrativas, área de lazer e entreteni-

mento, cozinha, banheiros e biblioteca do imóvel, com a subs-

tituição da estrutura deteriorada que existe no terreno. 

Buscando ainda a estruturação, a Guarda Miriam em 

parceria com o Ministério Público e a Incorporadora São 

Bento, realiza uma “Ação entre Amigos”, no valor de R$ 50, 

concorrendo a um terreno de 237 m2, no Conjunto Cidade 

Jardim II, aos fundos do Clube Indaiá.

Para Nilson Santos, a campanha se faz necessária, pois a 

Guarda Mirim é extremamente importante para a educação 

não formal dos jovens de Dourados. “A Guarda estava fun-

cionando desde que foi criada, no espaço do estádio Doura-

dão, mas o local foi interditado pela Prefeitura. A educação 

vai além do espaço delimitado pelos muros escolares e salas 

de aula e, precisamos reconhecer os grandes ensinamentos 

que esses jovens levam para a vida, exaltando ainda, a credi-

bilidade da entidade em parceria com as empresas de nossa 

cidade”, disse o presidente da ACED.

Guarda Mirim busca apoio de 
empresários para reformar sede própria

As obras de restauração das instalações atuais da entidade deverão ter início ainda neste semestre.

Divulgação

Lançado no ano passado, o programa Senac Comércio 

oferece qualificação profissional para o segmento do comér-

cio, com cursos rápidos e de acordo com a demanda das em-

presas. Em Dourados, uma parceria entre o Senac e a Asso-

ciação Comercial propiciou a formação de 13 colaboradores 

de empresas diversas, com destaque para as associadas Pa-

pel Maq e Matra Tratores no curso Estratégias de Negocia-

ção para Vendedores, realizada no mês de novembro.

O programa oferece 110 títulos de cursos constru-

ídos com foco nas necessidades de empresários e cola-

boradores. “Os cursos foram pensados para atender a 

demanda do setor, pois a missão do Senac é justamente 

a qualificação dos profissionais do comércio, como priori-

dade. São cursos rápidos, flexíveis, com o objetivo de pre-

parar o vendedor, principal agente do comércio, e ajudar 

a melhorar as vendas das empresas”, explica o diretor do 

Senac MS, Vitor Mello.

A proposta do programa se dá por meio de desenvol-

vimento de trilhas, em que a empresa, com foco na sua 

necessidade, escolhe os cursos que deseja realizar, com 

o objetivo de melhorar os resultados nas áreas de marke-

ting e vendas, finanças, logística e comércio exterior. Mais 

informações no site: www.ms.senac.br/comercio ou pelo 

e-mail: atendimento@ms.senac.br.

Senac e Aced oferecem qualificação 
a colaboradores do comércio
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Para ajudar futuros empresários a tomar boas deci-

sões, no Sebrae 2020 – Acelerando Negócios, realizado no 

último dia 10 de fevereiro, foram apresentadas as ferra-

mentas digitais: Radar Sebrae e o Simulador de Negócios. 

Ambas são voltadas aos empreendedores de Mato Grosso 

do Sul e estão disponíveis gratuitamente.

O Radar de Oportunidades, plataforma web e aplicativo 

para smartphones, mostra os melhores locais para empreen-

der em Campo Grande, Bonito, Corumbá, Dourados, Naviraí 

e Três Lagoas. A ferramenta tem informações sobre a locali-

dade, indicações sobre a renda do consumidor, concorrência 

e sugestões de atividades econômicas para se investir.

Além disso, durante o lançamento do Sebrae 2020 - 

uma série de iniciativas para fomentar um novo ambiente 

econômico no estado - a instituição firmou parceria com o 

Infoimóveis e o Secovi (Sindicato de Habitação), ampliando 

a oferta de imóveis disponíveis para pontos comerciais na 

plataforma. Atualmente, os usuários encontram mais de 

dois mil espaços para locação e venda no Radar, considera-

da a maior base de dados de Mato Grosso do Sul.

“Esse programa dá principalmente uma pesquisa de 

mercado. Por exemplo, vou montar uma farmácia, quantas 

farmácias fecharam naquele bairro que quero montar? É 

um produto de entrega para a sociedade, acreditamos que 

vai fazer um grande diferencial antes de abrir um negócio, 

para que a empresa não feche”, afirma o diretor-superinten-

dente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça.

Já o Simulador de Negócios, plataforma web, apresenta 

simulações de cenários para abertura de empresa, com pre-

visões financeiras e operacionais. Nela, o empreendedor en-

contra um passo a passo para ajudar a tomar a decisão certa 

na hora de abrir o negócio ou expandir os resultados dele.

Divididos pelos segmentos Negócios e Serviços; Espor-

te, Saúde e Beleza; Negócios e Varejo; Alimentos e Bebidas; 

Meio Ambiente e Digitais; a plataforma mostra por exem-

plo os equipamentos e móveis iniciais para abrir a empresa, 

com a previsão dos custos de cada um. É possível fazer uma 

busca direta ou clicar no tipo de negócio de preferência 

para obter as informações de mercado.

APP SEBRAE

Operando inicialmente para os microempreendedo-

res individuais (MEI), o App Sebrae funciona como um as-

sistente virtual, que reúne informações úteis para o dia a 

dia. Na ferramenta, o usuário encontra lembretes sobre o 

pagamento de guias e até eventos e capacitações no Sebrae 

mais próximo. Para acessar, basta fazer o download na Loja 

de Aplicativos do smartphone.

Sebrae lança ferramentas digitais 
para interessados em abrir negócio

Parceria com Infoimóveis e Secovi amplia oferta de imóveis para pontos comerciais no Radar.

Soluções gratuitas, Radar de Oportunidades, Simulador de Negócios e App Sebrae reúnem informa-
ções de mercado, estimativa de custos, entre outros
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Também estiveram visitando a ACED, o diretor da Anhanguera 
Dourados, João Henrique Nogueira e a coordenadora operacional, 
Cintya Coelho.

O Senac também esteve presente no último mês na ACED, através 
da gerente Lucélia Castro e do consultor comercial João Saldivar. 
Mais uma parceria fechada com sucesso. 

O presidente da ACED, Nilson Santos, esteve em Mundo Novo, 
prestigiando à posse do presidente Ivan Carlos Klaus e sua diretoria.

Nilson Santos também recebeu os sócios Ângelo Benedito Dias de 
Oliveira e Samara Sarto da KNN Idiomas.

A diretoria da ACED, recebeu em janeiro, o presidente da FAEMS, 
Alfredo Zamlutti Junior, o diretor executivo, Clodoaldo Martins Junior, 
o diretor de operações do Sebrae, Tito Estanqueiro, o presidente 
da Associação Comercial e Empresarial de Glória de Dourados, 
Mércules Ernandes e o vice-presidente, Joelson Arfux, para definir as 
pautas do primeiro semestre deste ano. 

José Prado Mansur, relações públicas da ACED, o presidente 
Nilson Santos e o diretor de assuntos estratégicos, Domingos 
Venturini, receberam o empresário Valdemir Messias da São 
Bento Incorporadora, para discutir sobre as obras do aeroporto de 
Dourados, e a importância de mais um voo direto para São Paulo, 
que será inaugurado em março pela empresa Gol Linhas Aéreas. 

O 1º secretário, Everaldo Leite Dias, recebeu o tabelião Sérgio Julián 
Caro, do 1º Cartório de Protestos de Dourados, que será mais um 
associado na ACED.

Estiveram visitando à ACED, o gerente comercial da Record, Cyro 
Akiyoshi e a competente apresentadora do Programa Cidade+, 
Evânia Ribeiro. Mais uma parceria firmada com sucesso!

Sala de Visita da ACED
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO NOVEMBRO 2019

RECEITAS VALOR
ADMINISTRATIVAS (R$ 730,41)             
MENSALIDADES (R$ 41.236,00)        
SERVIÇOS SCPC (R$ 35.133,39)        
EVENTOS ( PALESTRA SEBRAE INSPIRA / CURSO SENAC COMÉRCIO) (R$ 5.255,33)          
PUBLICIDADE ( EMAIL MARKETING / JORNAL ACED / CALENDÁRIO / ENCARTE ) (R$ 7.338,34)          
DEPARTAMENTO MÉDICO / REPASSE (R$ 11.000,00)        
REPASSES ( AGILEX / BOA VISTA) (R$ 2.272,15)          
LOCAÇÕES AUDITÓRIO (R$ 11.131,00)        
SERVIÇOS BALCÃO (R$ 7.186,24)          
CONVÊNIOS ( COOPERCARD / SÃO FRANCISCO SAÚDE ) (R$ 892,41)             
PATROCÍNIOS ( UNIFORME ) (R$ 1.735,00)          
JUROS/DESCONTOS (R$ 0,02)                 
TOTAL RECEITAS (R$ 123.910,29)      

DESPESAS VALOR
OPERACIONAIS (R$ 16.813,71)        
ADMINISTRATIVAS (R$ 8.314,04)          
MANUTENÇÃO PRÉDIO (R$ 60,00)               
DESPESAS COM PESSOAL (R$ 58.976,23)        
EVENTOS ( SEMANA DA PÁTRIA ) (R$ 1.171,76)          
PUBLICIDADE/PROPAGANDA (R$ 2.635,00)          
SCPC SISTEMA (R$ 4.861,37)          
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES (R$ 15.342,48)        
DESPESAS FINANCEIRAS (R$ 2.000,05)          
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS (R$ 810,00)             
DOAÇÕES/APOIO (R$ 1.340,00)          
ACICG / REPASSE SCPC (R$ 26.627,98)        
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA ) (R$ 1.217,57)          
DESPERTAR PARA O TRABALHO (R$ 2.369,70)          
CONCURSO FOTOGRAFIA (R$ 39,60)               
EXPOAGRO CASA ACED (R$ 50,00)               
JUROS/DESCONTOS (R$ 350,00)             
TOTAL DESPESAS (R$ 142.979,49)      

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
RELATÓRIO FINANCEIRO NOVEMBRO 2019

 VALOR 
1 RECEITAS (R$ 123.910,29)      
2 DESPESAS (R$ 142.979,49)      
3 DÉFICIT (1-2) (R$ (19.069,20)       

RESULTADO
4 SALDO EM 31/10/2019 (R$ 50.733,01)        
5 DÉFICIT (R$ (19.069,20)       
6 SALDO EM 30/11/2019 ( 4+5) (R$ 31.663,81)        

CONCILIAÇÃO DE CAIXA
7 SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6 (R$ 513,75)             
8 SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1 (R$ 27.839,20)        
9 SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0 (R$ 62,64)               

10 CAIXA (R$ 2.287,12)          
11 CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO (R$ 590,30)             
12 CHEQUES DEVOLVIDOS (R$ 370,80)             
13 SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11+12) (R$ 31.663,81)        

Balancete Financeiro

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DEZEMBRO 2019

RECEITAS VALOR
ADMINISTRATIVAS (R$ 785,19)             
MENSALIDADES (R$ 39.565,00)        
SERVIÇOS SCPC (R$ 39.037,31)        
EVENTOS ( PALESTRA SEBRAE INSPIRA / CURSO SENAC COMÉRCIO) (R$ 1.974,33)          
PUBLICIDADE ( EMAIL MARKETING / JORNAL ACED / CALENDÁRIO / ENCARTE ) (R$ 8.306,67)          
DEPARTAMENTO MÉDICO / REPASSE (R$ 11.000,00)        
REPASSES ( AGILEX / BOA VISTA) (R$ 2.745,01)          
LOCAÇÕES AUDITÓRIO (R$ 3.084,00)          
SERVIÇOS BALCÃO (R$ 6.570,75)          
CONVÊNIOS ( COOPERCARD / SÃO FRANCISCO SAÚDE ) (R$ 1.501,61)          
PATROCÍNIOS ( UNIFORME ) (R$ 500,00)             
FINANCIAMENTO/ SICREDI (R$ 51.499,80)        
CONVÊNIO PREFEITURA / NATAL PARA TODOS 2019 (R$ 58.500,00)        
TOTAL RECEITAS (R$ 225.069,67)      

DESPESAS VALOR
OPERACIONAIS (R$ 20.923,78)        
ADMINISTRATIVAS (R$ 12.774,41)        
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA (R$ 51.499,80)        
DESPESAS COM PESSOAL (R$ 57.040,65)        
EVENTOS ( SEMANA DA PÁTRIA/NOITE PREMIAÇÕES /CURSO SENAC) (R$ 2.808,99)          
PUBLICIDADE/PROPAGANDA (R$ 2.838,53)          
SCPC SISTEMA (R$ 4.616,96)          
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES (R$ 1.691,86)          
DESPESAS FINANCEIRAS (R$ 3.046,41)          
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS (R$ 760,00)             
DOAÇÕES/APOIO (R$ 1.025,00)          
ACICG / REPASSE SCPC (R$ 22.844,27)        
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA ) (R$ 1.511,79)          
DESPERTAR PARA O TRABALHO (R$ 3.000,00)          
CONCURSO FOTOGRAFIA (R$ 6.500,00)          
EXPOAGRO CASA ACED (R$ 35,00)               
CONVÊNIO PREFEITURA / REPASSE NATAL PARA TODOS 2019 (R$ 43.924,00)        
JUROS/DESCONTOS (R$ 219,49)             
TOTAL DESPESAS (R$ 237.060,94)      

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
RELATÓRIO FINANCEIRO DEZEMBRO 2019

 VALOR 
1 RECEITAS (R$ 225.069,67)      
2 DESPESAS (R$ 237.060,94)      
3 DÉFICIT (1-2) (R$ (11.991,27)       

RESULTADO
4 SALDO EM 30/11/2019 (R$ 31.663,81)        
5 DÉFICIT (R$ (11.991,27)       
6 SALDO EM 31/12/2019 ( 4+5) (R$ 19.672,54)        

CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO
7 SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6 (R$ (769,59)            
8 SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1015-5 CONVÊNIO PREFEITURA (R$ 14.523,50)        
9 SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1 (R$ 2.936,45)          

10 SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0 (R$ 22,74)               
11 CAIXA (R$ 1.683,30)          
12 CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO (R$ 905,34)             
13 CHEQUES DEVOLVIDOS (R$ 370,80)             
14 SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11+13) (R$ 19.672,54)        

NOVOS 
ASSOCIADOS

LEMOS CALÇADOS

Tel: (67) 99244-1638

AV. MARCELINO PIRES, 3440

Tel: (67) 99239-9265

Tel: (67) 3421-0834

Tel: 3423-2176

R.CABRAL, 1350

RAMOS VARIEDADES

R.DOUTOR MANDACARU DE ARAUJO, 2990

Tel: (67) 9946-1784

Tel: (67) 3033-0502

Tel: (67) 99622-5839

PITICAS DOURADOS

VERSATTO DECORACOES

R.ENGRACIA XAVIER DE MATTOS, 6084
Tel: (67) 99956-3085
TOKS E TEMPEROS

CREDIARIO VIEIRA

R.JOAO C. DA CAMARA, 864

Tel: (67) 3416-9933

R.NATAL FRAGNAN, 141

GASTROCLINICA DOURADOS
R.JOAO ROSA GOES, 1290

LEDA CENTRO DE BELEZA

SECRETO SISTEMAS HIDRAULICOS

Tel: (67) 99971-7367

SIT. BR.163 - LOTE 14

R.DOS MISSIONARIOS, 728

LOTEAMENTO VIVAL CASTELO

R.JOAQUIM ALVES TAVEIRA, S/Nº

AV.WEIMAR G.TORRES, 2285

Tel: (67) 3416-2700

INDY PNEUS
AV.WEIMAR G.TORRES, 4575

JULIANA FERREIRA LIMA

Tel: (67) 3424-1994

Tel: (67) 99883-6975

MERAKI

Tel: (67) 99912-6607

CANTO DO VINHO
R.MONTE ALEGRE, 2655

AV.MARCELINO PIRES, 3600

Tel: (67) 99937-3600

Tel: (67) 3032-3763

COPERPLAN

Tel: (67) 3426-6447
KEIKO SUSHI

INGRID MORAES DOS SANTOS
R.ONOFRE P. DE MATOS, 3177

OPTICA MEGA STAR
AV. HAYEL B. FAKER, 2121

Tel: (67) 3421-5044

R.AZIZ RASSELEN, 66

Tel: (67) 3038-2383
R.PONTA PORA, 2305

JG VEÍCULOS

Tel: (67) 3422-2001
ALUGA MAQUINAS MS

Tel: (67) 3424-6009
PLOC FESTAS

R.ONOFRE P. DE MATOS, 1986
Tel: (67) 3021-4511

AGUIPEL

R.EDIBERTO C. DE OLIVEIRA, 1865

R. ANTONIO DE SOUZA MARCONDES, 2701

R.FREI ANTONIO, 2355

R.FERNANDO FERRARI, 507 - VILA INDUSTRIAL

RALLYE AUTO CENTER
Rua EQUADOR, 1448
Tel: (67) 99950-7559

DISTRITO DEGRAUS DE SAFIRA

Tel: (67) 3424-1821
SIGA GRUPO

AV.PRESIDENTE VARGAS, 3240
Tel: (67) 3032-2090

SKILL SPORTS
R.NETUNO, 80

Tel: (67) 99972-9583
TECNET

R.MOZART CALHEIROS, 440
Tel: (67) 3032-0707



DADOS SERVIÇO CENTRAL 
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

SCPC

De: 01/01/2020 até 12/02/2020
 Tipo: Exclusão

Quantidade: 1.513
Valor: R$ 1.591.735,85

De: 01/01/2020 até 12/02/2020
 Tipo: Inclusão

Quantidade: 1.799
Valor: R$ 1.255.118,65

EMPRESAS 
ANIVERSARIANTES 

DECENAIS

JORNAL 
O PROGRESSO

Fundação:  21/03/1950

70 anos

CONTASUL 
ESCRITORIO 

CONTABILIDADE

Fundação: 14/03/1980

40 anos

COMASUL

Fundação:  21/03/1980

40 anos

CLINICA 
VALERIA GUERRA

Fundação: 113/03/1990

30 anos

RESIDENCE HOTEL

Fundação:  13/03/2000

20 anos

HIDRAMED

Fundação: 23/03/2000

20 anos

GRANFER

Fundação:  29/03/2000

20 anos

EVENTO MS

Fundação: 09/03/2010

10 anos

IOLANDA AZEVEDO 
SILVA CAMARGO EPP

Fundação:  11/03/2010

10 anos

VERSATTO 
DECORACOES

Fundação: 17/03/2010

10 anos

VETT VIA EXPRESS 
TECNOLOGIA E TELEC

Fundação:  18/03/2010

10 anos

REI DAS MOLAS

Fundação: 25/03/2010

10 anos

INVICTOS
TECNOLOGIA

Fundação:  31/03/2010

10 anos

CASA DO 
CONSTRUTOR 

ALUGUEL 
EQUIPAMENTOS

Fundação: 12/02/2010

10 anos

ARMAZEM LOG

Fundação:  22/02/2010

10 anos

CRISTIANE DE 
ARAUJO MACIEL 

MUNARIN

Fundação: 23/02/2010

10 anos

COMPETENCIA.COM

Fundação:  02/02/2000

20 anos

OCULUS FOTO E CIA II

Fundação: 10/02/2000

20 anos

ACTIVE INFORMATICA

Fundação:  15/02/2000

20 anos

EUCATUR

Fundação: 02/02/1990

30 anos


