
GESTÃO 2019/2022 - ANO 19 / Nº 225 - SETEMBRO/2019

Associação mobiliza entidades de classe e instituições para realização de campanha 
para incentivar o patriotismo e aquecer as vendas.  Pg.3

Associação incentiva comércio
a fomentar Semana da Pátria

PÁG. 7 PÁG. 5

Empresário tem oportunidade
de negociar com 

inadimplentes em campanha

Aced e Faems reúnem com
entidades e Governo do Estado

na capital

PROCON INTERCÂMBIO
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A cidade está em grande expec-
tativa para os festejos comemorativos 
da Semana da Pátria, oportunidade 
em que todos sentirão a honra de 
se vestir de verde e amarelo, entoar 
o Hino Nacional e venerar o símbolo 
máximo da nossa cidadania.

A Aced como parte integrante 
deste entusiasmo, recebeu com or-
gulho a missão dada pelos poderes 
constituintes, através do então go-
vernador Murilo Zauith, prefeita Délia 
Razuk, presidente da Câmara Alan 
Guedes e do comandante da 4ª Bri-
gada de Cavalaria Mecanizada Gene-
ral de Brigada Lourenço Wiliam da 
Silva Ribeiro Pinho, para aglutinar e 
motivar toda a comunidade institu-
cional e de classes douradense, unida 
num único objetivo de louvar a data 
magna da Independência do Brasil.

O nosso empenho foi regiamente 
atendido por todos aqueles que farão 
orgulhosamente parte desta grande 
solenidade.

O progresso será constante, em-
preendedor e ordeiro, quando temos 
fé que do nosso trabalho e nossas 
orações, a compreensão se dará no 
caminho da civilização e patriotismo.

Salve o BRASIL, nossa Pátria 
Amada!

Dourados, 1º de setembro de 2019

Nilson A. Santos
Presidente da Aced

Palavra do Presidente

Estamos em festa!

“Pátria amada, és mãe 
gentil!

Acender nas mentes e 

corações de cada brasileiro 
o desejo de engajamento 
pela cultura cidadã da na-
ção deveria ser um movi-
mento não somente nesta 
data especial do 7 de se-
tembro, mas sim em todos 
os dias, na perspectiva da 
construção de um país rico 
em valores de justiça e ci-
dadania.

Que a Semana da Pátria 
inspire à brava gente brasi-
leira a continuar a lutar, com 
amor e esperança, por um 
Brasil mais justo para os bra-
sileiros.”

Alan Guedes
Presidente da Câmara de 
Vereadores de Dourados

“A Semana da Pátria ex-
prime a máxima demons-
tração de patriotismo e 
amor à terra onde nasce-
mos, crescemos e nos de-
senvolvemos como pessoas. 
O amor à pátria extrapola 

aos interesses pessoais e de 
associações, espelhando o 
desprendimento, a disposi-
ção ao sacrif ício e vibração 
com as conquistas de toda a 
sociedade.

Irmanados neste senti-
mento devemos, todos, fazer 
com que cada dia, semana, 
mês ou ano, seja dedicado 
ao crescimento e ao bem de 
nossa Pátria! Terra que nos 
acolhe, nos sustenta, e nos 
dá a esperança de uma vida 
cada vez melhor.”

General de Brigada Lourenço 
Wiliam da Silva Ribeiro Pinho
Comandante da 4ª Brigada 
de Cavalaria Mecanizada

“Todo povo deve cultuar a sua 
história, reverenciar os seus símbo-
los e heróis nacionais. É uma prova 
de amor à pátria. É exercício da ci-
dadania.

Para nós da administração 
municipal, a Semana da Pátria é 
motivo de alegria e, sobretudo, 
de orgulho. Conclamo o povo 
douradense para que vista as co-
res do amor à Pátria e, todos jun-
tos, comemoremos os 197 anos 
da independência do Brasil.”

Délia Godoy Razuk
Prefeita de Dourados
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A Aced está mobilizando empresários, escolas, 
instituições culturais, de classe, além da 4ª Brigada 
de Cavalaria Mecanizada, do 28º Batalhão Logístico 
do Exército e do Corpo de Bombeiros, para promo-
ver um grande desfile cívico de 7 de Setembro e, 
com isso, aquecer as vendas no comércio local num 
período de queda no consumo em Dourados.

Uma campanha foi elaborada pela entidade, 
em conjunto com o Exército, Prefeitura e o Governo 
do Estado, com o slogan “Brasil, um Sonho Inten-
so de Amor e Esperança”. O objetivo é despertar no 
público não apenas o espírito cívico, mas, também, 
a expectativa de que a economia retomará seu cres-
cimento, distribuindo renda e melhorando a quali-
dade de vida das pessoas. A iniciativa da Aced está 
sendo muito bem recebida pelos comerciantes que 
tiveram os primeiros contatos com a campanha da 
Semana da Pátria.

A oportunidade de aumento nas vendas está 
em diversos setores da economia, desde as pape-
larias, lojas de tecidos, de materiais de decoração 
e de confecção, além dos setores de serviços e ali-
mentação, combustível, aviamentos, entre outros. 

“Queremos envolver o comércio e os prestadores 
de serviços na Semana da Pátria, com as lojas de-
coradas em verde e amarelo como atrativos para os 
consumidores”, ressalta o presidente da Aced, Nil-
son Santos.

O otimismo dos empresários douradenses se 
sustenta no envolvimento dos setores organizados 
da sociedade e dos meios culturais e educacionais 
com a Semana da Pátria. Depois de um longo perío-
do afastadas do Desfile Cívico de 7 de Setembro, es-
colas Estaduais deverão voltar a desfilar, levando mi-
lhares de estudantes à Avenida Marcelino Pires neste 
ano. “Tudo isso gera um efeito positivo na economia 
e com a participação dos comerciantes, temos certe-
za que deixaremos nossa cidade ainda mais atrativa 
para a Semana da Pátria”, finaliza Santos.

A Aced, CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), 
Sindicom (Sindicato do Comércio Atacadista e Vare-
jista), Maçonaria e Rotary de Dourados, incentivam 
os comerciantes a realizar livremente ações como 
venda de produtos alusivos à data, promoções, en-
tre outros, que possam colaborar para incentivo ao 
patriotismo e estimular o comércio.

Aced mobiliza empresários e instituições
para fomentar a Semana da Pátria
Fotos: Assessoria Aced

Reunião na sede da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
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Reuniões de trabalho com entidades 
de classe e governo

Associação viabilizou material gráfico para o Desfile de 7 de setembro

Comissão nomeada pela prefeita para organização das solenidades

Comissão organiza ação conjunta para as comemorações

Equipe da UGFD integrada nas comemorações

Reunião de trabalho entre entidades, empresários e representantes do governo municipal

FOTOS: DIVULGAÇÃO

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
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Aced e Faems (Federação das Associações Em-
presariais de Mato Grosso do Sul) realizaram reuni-
ões com entidades representativas e o Governo do 
Estado em Campo Grande. Entre as pautas das reu-
niões, ações de promoção ao desenvolvimento de 
Dourados e incentivo ao comércio.

O presidente da associação, Nilson Aparecido 
dos Santos, secretário Everaldo Leite Dias e diretor 
de Startup João Renato Arceno do Canto, acompa-
nhados do presidente da Faems, Alfredo Zamlutti 
Junior, e do presidente da CDL (Câmara dos Diri-
gentes Lojistas) de Dourados, Giovani Dal Molin, 
compareceram às agendas realizadas no dia 16 de 
agosto.

Os encontros foram com o então governador 
em exercício, Murilo Zauith, secretário de Infraes-
trutura Luís Roberto Martins de Araújo e presidente 

da Sanesul, Walter Carneiro Júnior. Entre os assun-
tos discutidos, estavam o planejamento de ação 
para fomentar as vendas no Natal, com decoração 
da cidade no fim de ano.

A comitiva douradense também se reuniu na 
capital ao lado da Faems e CDL, com o Sebrae/
MS. Foram debatidos assuntos estratégicos de in-
teresse da associação e parceria com o Serviço, em 
encontro com Cláudio George Mendonça, diretor - 
superintendente e Tito Estanqueiro, diretor de ope-
rações do Sebrae/MS.

Em seguida, foi realizada uma reunião com a 
ACICG (Associação Comercial e Industrial de Cam-
po Grande), para troca de experiências. Também 
houve reunião com a banca de advogados da Pos-
sari, para informações sobre propostas de alteração 
do Código de Posturas do Município de Dourados.

Aced e Faems reúnem com
Estado e entidades na capital
Fotos: Divulgação

 Agenda com o então governador em exercício Murilo Zauith em agosto

Encontro com Walter Carneiro Júnior na Sanesul

Reunião com advogados sobre propostas de alteração do Código 
de Posturas

Associação, Faems e CDL recebidos pela superintendência do 
Sebrae/MS para debate de assuntos estratégicos e parcerias

Troca de experiências em encontro com diretores da ACICG
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A senadora Soraya Thronicke 
(PSL) visitou a Aced no dia 17 de 
agosto, quando se reuniu com os 
associados para falar sobre a Lei 
da Liberdade Econômica. Aprova-
da na Câmara dos Deputados, a 
medida provisória traz mudanças 
trabalhistas, simplifica a abertura 
de empresas e oferece proteção 
aos sócios.

A ideia original do governo foi 
propor uma série de ações para 
reduzir a burocracia do estado so-
bre empresas e empreendedores, 
garantindo assim, a livre iniciativa, 
o livre comércio e o exercício da 

iniciativa privada. Mas, na comis-
são especial mista do Congresso, 
a MP que tinha 19 artigos passou 
a ter 55, mexendo nas questões 
trabalhistas. Por isso, a medida 
ganhou destaque e o apelido de 
minirreforma trabalhista.

“Nós estamos amarrados e 
essa medida provisória, a Lei da 
Liberdade Econômica é a carta 
de alforria para nosso país. Te-
nho sido uma voz sozinha fa-
lando sobre o assunto e preciso 
que os empresários levantem 
essa bandeira, que levem as in-
formações corretas aos funcio-

nários”, disse Soraya, discorren-
do também sobre o privilégio 
da posição geográf ica de Mato 
Grosso do Sul na América Lati-
na, a dif iculdade dos repasses 
do SUS para os hospitais e o 
recurso para as obras do aero-
porto de Dourados que neces-
sita apenas de apresentação de 
projeto e licitação.

Sem bandeira partidária, o 
presidente da Aced, Nilson San-
tos, lembrou-se durante evento, 
da falta de um representante de 
Dourados na bancada federal e 
da esperança que os empresários 
têm com a atuação de Soraya. “A 
Aced é apolítica, mas precisamos 
trabalhar com os agentes políti-
cos para trazer benefícios não só 
aos comerciantes, mas pensando 
sempre na coletividade. E, para 
que o prestígio político de Dou-
rados seja resgatado, contamos 
com o seu trabalho e que, pelo 
menos uma vez por ano, seja re-
alizada uma reunião de bancada 
federal na nossa cidade”, disse 
Santos.

Senadora Soraya visita Aced e fala
sobre Lei da Liberdade Econômica

Everaldo Dias, Paulo Campione, José Roberto Pinto, Clécio Tina, Soraya Thronicke, Cleuza 
Zornitta, Nilson Santos, João Renato do Canto, Amarildo Ricci e Inio Coalho 

Assessoria Aced

Uma delegação da Aced parti-
cipou do 1º Congresso de Invensio-
nistas de Frontera Pedro Juan Ca-
ballero Y Ponta Porã (1º Congresso 
dos Investidores de Fronteira), que 
reuniu dezenas de participantes 
na cidade paraguaia no dia dois de 
agosto. Entre estes, estão as prin-
cipais entidades representativas 
do comércio e indústria sul-mato-
-grossenses, além de empresários 
de várias regiões do Brasil e Para-
guai.

O presidente da Aced, Nilson 
Santos, representou a diretoria da 
Faems (Federação das Associações 
Empresariais de Mato Grosso do 
Sul) no evento, além de liderar a de-
legação douradense acompanha-
do do 1º secretário da Aced, Everal-
do Leite Dias e diretor de Turismo, 
Clécio Tina. Integraram a comitiva 
da associação, a então secretária de 
Desenvolvimento Econômico da 
Prefeitura, Rose Ane Vieira; o pre-
sidente da Comissão de Indústria, 
Comércio e Turismo da Câmara de 
Vereadores, Maurício Lemes; diretor 
do Sindicato Rural, Ângelo Xime-
nes, e o associado Ângelo Benedito, 

da escola KNN de idiomas.
O objetivo do congresso foi 

apresentar as oportunidades de 
negócios da fronteira, apontando 
aspectos fiscais, econômicos e de 
infraestrutura para investimentos 
em Pedro Juan Caballero e Ponta 
Porã. “Foi uma grande oportuni-
dade para conhecer as vantagens 
de se investir na região fronteiriça 
e só vem reforçar o sentimento de 
irmandade que nos unem, brasilei-
ros e paraguaios, divididos apenas 
por uma linha internacional, mas 

fortemente enraizados na amizade 
e no espírito de trabalho para o de-
senvolvimento das nações”, disse o 
presidente da Aced ao jornal Dou-
ranews.

Os diretores da Aced homena-
gearam os realizadores do evento. 
Santos ainda destacou o empre-
sário Kalil Mansour El Haji, um dos 
integrantes da iniciativa, como um 
embaixador que representa o elo 
de amizade e companheirismo en-
tre os comerciantes brasileiros e pa-
raguaios.

Associação participa de Congresso 
de Investidores no Paraguai

Aced levou comitiva a Congresso dos Investidores de Fronteira
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A Aced recebeu o comandante do 3º Batalhão 
de Polícia Militar, tenente-coronel Carlos Silva, além 
do policial militar Everson Torres e do diretor de 
produtos da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de 
Campo Grande, Denison Zubieta, no mês de agosto 
para a apresentação de um projeto de monitora-
mento de segurança para Dourados.

Conhecido como ‘Cidadão Integrado’, o projeto 
já é utilizado na capital pela Sejusp (Secretaria de 
Estado de Justiça e Segurança Pública). Os primei-
ros locais a contar com a tecnologia são as unidades 
ligadas ao 1º Batalhão da Polícia Militar, responsável 
pela segurança de toda a região central de Campo 
Grande.

O projeto é baseado em um parecido e desen-
volvido em Nova Iorque, nos Estados Unidos, e seria 
operacionalizado pela CDL de Dourados, caso fosse 
implantado no município. O acesso é feito por meio 
de um aplicativo para celulares e a polícia possui 
todo alcance para acompanhar a movimentação 
das áreas solicitadas.

“A iniciativa é uma forma de a sociedade contri-
buir para melhorar a segurança pública. Para inte-
grar o programa, os lojistas associados devem fazer 
um cadastro autorizando acesso às imagens, espe-
cialmente das áreas externas dos estabelecimen-
tos. A CDL também vai incentivar a participação da 
comunidade, pois o trabalho precisa ser realizado 
não em caráter preventivo, mas também repressi-
vo”, disse o presidente da CDL de Dourados, Giovani 
Dal Molin, que esteve presente na apresentação do 
projeto.

Outra característica positiva do sistema é um 

botão de pânico para acionamento imediato das 
forças de segurança, que também é ativado por 
alarmes fazendo com que a notificação seja espa-
lhada para todos os cadastrados, e as forças poli-
ciais acionadas para atender a ocorrência.

De acordo com o presidente da Aced, Nilson 
Santos, o projeto está em fase embrionária de viabi-
lidade e a entidade dará uma contribuição logística 
em Dourados. “O projeto foi apresentado para a di-
retoria e as empresas associadas que trabalham no 
setor, onde foi confirmado o apoio junto à Federação 
das Associações Empresariais do MS (Faems). Essa é 
uma tecnologia inovadora e a principal vantagem é 
a rápida resposta, uma vez que quem estiver mais 
próximo da ocorrência poderá atender, evitando as-
sim, o aumento de arrombamentos em residências e 
empresas da nossa cidade”, disse Nilson.

Aced homologa projeto de
segurança para o comércio de Dourados

Diretoria da Aced apoia projeto de segurança para o comércio de 
Dourados

Assessoria Aced 

O Dia D da campanha Saindo do Sufoco será 
realizado no dia 11 de setembro (quarta-feira) no 
auditório da Aced, das 8h às 18h. Nesta data, todas 
as empresas que se cadastraram para participar do 
evento estarão no local para negociar um acordo 
com os consumidores que estejam em débito com 
as lojas.

Associados de vários segmentos fizeram ade-
são e terão espaço exclusivo com mesa para realizar 

a negociação com seus clientes. Todos estarão com 
condições especiais para quem buscar as empresas 
para regularizar a situação.

“As empresas vão fazer a recuperação de um 
valor alto e as pessoas vão recuperar o crédito, po-
dendo voltar a comprar nas lojas. Então acho que 
é positivo para ambos os lados, tanto para a pes-
soa que está querendo regularizar as suas dívidas, 
quanto para os empresários que vão recuperar es-
ses clientes para o mercado”, afirma Nelson Brait, 
secretário da Aced e representante da associação 
no Conselho Municipal de Defesa do Consumidor.

A campanha Saindo do Sufoco é uma parceria 
do Procon (Programa Municipal de Defesa do Con-
sumidor) com a Aced e acontece no mês de aniver-
sário do CDC (Código de Defesa do Consumidor). O 
período de negociações começa no dia 2 e segue 
até 10 de setembro (exceto final de semana), na 
sede do Procon. Nesta etapa, os clientes com débi-
tos em atraso podem ir até a sede do órgão, que os 
atendentes vão intermediar a negociação com as 
empresas participantes através do telefone.

Auditório terá Dia D da
campanha Saindo do Sufoco

Reunião foi realizada para preparar a ação que será realizada em setembro
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A Roda Empresarial deste 
mês de setembro vai discutir o 
tema “Atitudes e Resultados”. O 
projeto da Aced que reúne men-

salmente empresários no audi-
tório para palestras e troca de 
experiências, será no dia 12 (quin-
ta-feira), às 19h09.

O evento em parceria com o 
Instituto Você, terá como pales-
trante Delmar Reschke. Empresá-
rio desde os 21 anos de idade, há 
pelo menos 22 ele é treinador na 
área comercial, atuando no Ins-
tituto há 12 com foco em desen-
volvimento humano e cursos de 
formação em PNL Programação 
Neolinguística e Coaching. Hoje, 
contabiliza pelo menos 1,5 mil 
treinamentos abertos e corporati-
vos, cursos, workshops e palestras 
ministradas em todo o Brasil.

Na Roda Empresarial, ele usa-
rá essa experiência para levar o 

participante a uma percepção de 
suas atitudes, o que as tem moti-
vado e quais resultados têm obti-
do. O tema é voltado para aque-
les que buscam desenvolvimento 
pessoal e profissional, sair da zona 
de conforto, melhorar a comuni-
cação e seu relacionamento pes-
soal e interpessoal para alcançar 
os objetivos.

As vagas para a Roda Empre-
sarial são limitadas. Para partici-
par, é preciso retirar os convites 
mediante a entrega de dois quilos 
de alimentos não perecíveis, pes-
soalmente na Aced (Av. Joaquim 
Teixeira Alves, nº 1.480 – Centro – 
Dourados/MS), de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 18h. Mais infor-
mações, no (67) 9 8402-6658.

Roda Empresarial vai discutir
“Atitudes e Resultados”

Delmar Reschke, palestrante do Instituto Você

Divulgação

“Desbloqueando o seu Po-
tencial” será tema do encontro de 
setembro do programa Despertar 
para o Trabalho, que acontece no 
dia 18 (quarta-feira). A palestra será 
ministrada pelo consultor empre-
sarial e coach, Leandro Camilo no 
auditório da associação, às 7h.

“A palestra abordará dicas e 
estratégias fundamentais para 
vencer tudo aquilo que impende 
que você tenha sucesso em várias 
áreas de sua vida, principalmente 
o crescimento na área profissio-
nal”, afirma o palestrante. Ele vai 
falar sobre como se destacar na 
empresa em que trabalha, con-
quistar uma promoção em pouco 

tempo, lapidar o diamante que 
existe dentro de você, entre ou-
tros.

Durante o Despertar, ainda 
será sorteado o “Manual Comple-
to de Empreendedorismo”, livro 
recém-lançado por Camilo e que 
está em todas as livrarias do Brasil, 
com dicas de coach de carreiras.

O evento encerra pontual-
mente às 8h com café da manhã. 
Colaboradores de empresas asso-
ciadas que mais participam das 
palestras ao longo do ano concor-
rem ao Prêmio Assiduidade e as 
empresas que mais incentivam 
os funcionários a comparecerem, 
também são reconhecidas.

‘Desbloqueando o seu potencial’
será tema do Despertar

Leandro Camilo, consultor empresarial e 
coach ministrará palestra no Despertar

Divulgação

Os preparativos para a par-
ticipação da Aced na 56ª Expoa-
gro em 2020 já começaram. Os 
dirigentes da associação e do 
Sindicato Rural se reuniram para 
discutir sobre as ações que se-
rão levadas pela entidade à feira 

agropecuária.
No dia 21 de agosto, o presi-

dente do Sindicato Rural, Lúcio 
Damália e tesoureiro, José Tarso 
Moro da Rosa se reuniram com o 
presidente da Aced, Nilson San-
tos, vice Amarildo Ricci, secretá-

rio Everaldo Leite Dias, tesourei-
ro Paulo Campione, e diretores 
João Renato Arceno do Canto 
(Startup) e Lídio Guerra (Agro-
negócio), além da visita de Hen-
rique Reges Junior, da empresa 
associada Unigran.

Durante o encontro, foram 
planejadas as atividades que 
serão organizadas pela Aced 
no Parque de Exposições João 
Humberto de Carvalho. A as-
sociação participa tradicional-
mente há décadas da Expoagro, 
simbolizando os objetivos em 
comum em prol do desenvolvi-
mento promovidos pelo agrone-
gócio e comércio.

Começam os preparativos para a Expoagro de 2020

Everaldo Dias, Lídio Guerra, Henrique Reges, Amarildo Ricci, Nilson Santos, Lúcio Damália, 
José Tarso, Paulo Campione e João Renato

Divulgação
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Idealizado há 22 anos, o Calendário da Aced ao 
longo das décadas acompanha o desenvolvimento 
de Dourados, trazendo as mais belas imagens da ci-
dade retratadas em fotografia, além de mostrar a 
evolução das marcas, da indústria gráfica e do de-
sign ao longo dos anos. O objeto que já se tornou 
presença garantida nas mesas dos associados, traz 
as imagens do Concurso de Fotografia, criado para 
estampar suas lâminas.

O Calendário é realizado pela Aced através do 
investimento de associados que acreditam no im-
pacto de agregar a sua marca a este projeto tradi-
cional. Este ano, a criação conta com a parceria da 
Unigran e apoio do jornal O Progresso.

As fotografias que embelezam as lâminas são 
as vencedoras e selecionadas do Concurso de Foto-
grafia, capturadas através de câmeras fotográficas, 
smartphones e drones. A edição de 2020 do Calen-
dário vai contar com as imagens inscritas no 22º 
Concurso que está com inscrições abertas dos dias 
2 a 30 deste mês de setembro. Para informações 
sobre como participar, entre em contato no (67) 9 
8402-6658 (WhatsApp). 

Calendário da Aced completa 22 anos
retratando Dourados em fotografias

Edições do Calendário da Aced retratam Dourados

Assessoria Aced

Diretores e colaboradores 
da Aced participaram de um 
treinamento sobre as habilida-
des do profissional do futuro. A 
palestra foi ministrada por Edu-
ardo Montanha e contou com a 
parceria da Proative Treinamen-
tos. Ele falou sobre como melho-
rar o desempenho profissional 
e de liderança sobre suas atitu-
des, além de propor dinâmicas.

A atividade de incentivo e 
motivação, está alinhada com 
as ações realizadas para mais di-
namismo e qualidade no aten-
dimento oferecido pela associa-
ção. Além de palestras, a Aced 
conta com uma consultoria di-
rigida pela Diretoria Departa-
mental de Recursos Humanos, 
preparando a equipe para am-
pliar a produtividade. 

Colaboradores 
e diretores da 
associação
participam de 
treinamento

Equipe participa de treinamento para melhorar qualidade do atendimento na Aced

Assessoria Aced
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D E S P E S A S V A LO R
OPERACIONAL 14.283,62R$          
ADMINISTRATIVAS 6.159,59R$            
MANUTENÇÃO PRÉDIO 945,00R$               
DESPESAS COM PESSOAL 32.972,37R$          
PUBLICIDADE/PROPAGANDA 1.500,00R$            
SCPC SISTEMA 5.641,88R$            
IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES 13.317,75R$          
DESPESAS FINANCEIRAS 1.988,84R$            
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS 431,50R$               
ACICG/REPASSE SCPC 29.305,76R$          
CONVÊNIOS 2.150,13R$            
DESPERTAR PARA O TRABALHO 200,00R$               
EXPOAGRO CASA ACED 2.234,67R$            
SERVIÇOS GRÁFICOS 35,00R$                 

TO TA L D E S P E S A S 111.166,11R $        

R E C E ITA S V A LO R
ADMINISTRATIVAS 1.291,86R$            
MENSALIDADES 39.685,00R$          
SERVIÇOS SCPC 35.686,86R$          
EVENTOS/FEIJOADA 8.050,00R$            
PUBLICIDADE/EMAIL MARKETING 832,00R$               
DEPARTAMENTO MÉDICO/REPASSE 11.000,00R$          
REPASSE /AGILEX/BOA VISTA 5.830,43R$            
LOCAÇÕES AUDITÓRIO 5.706,00R$            
SERVIÇOS BALCÃO 4.134,20R$            
CONVÊNIOS REPASSES COOPERCARD /SÃO FRANCISCO SAÚDE 1.616,05R$            
TO TA L R E C E ITA S 113.832,40R $        

A S S O C IA Ç Ã O  C O M E R C IA L  E  E M P R E S A R IA L  D E  D O U R A D O S
D E M O N S TR A TIV O  F IN A N C E IR O  JU LH O  2019

S A LD O  E M  30/06/19 V A LO R
1 SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6 7.707,80R$            
2 SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1 1.109,94R$            
3 SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0 102,14R$               
4 S A LD O  B A N C O S  ( 1+2+3) 8.919,88R $            
5 CAIXA 1.941,03R$            
6 CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO 616,00R$               
7 CHEQUES DEVOLVIDOS ( PERDIDOS) 3.697,75R$            
8 S A LD O  TO TA L ( 4+5+6+7) 15.174,66R $          

9 DESPESAS (111.166,11)R$       
10 RECEITAS 113.832,40R$        
11 S A LD O  ( 8+9+10) 17.840,95R $          

S A LD O  E M  31/07/2019
12 SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6 3.871,44R$            
13 SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1 6.956,02R$            
14 SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0 67,24R$                 
15 S A LD O  B A N C O S  ( 12+13+14) 10.894,70R $          
16 CAIXA 2.071,50R$            
17 CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO 1.177,00R$            
18 CHEQUES DEVOLVIDOS( PERDIDOS) 3.697,75R$            
19 S A LD O  C O N C IL IA D O  ( 15+16+17+18) 17.840,95R $          

A S S O C IA Ç Ã O  C O M E R C IA L E  E M P R E S A R IA L D E  D O U R A D O S
R E LA TÓ R IO  F IN A N C E IR O  JU LH O  2019

Balancete Financeiro
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DADOS SERVIÇO CENTRAL 
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

SCPC

EMPRESAS 
ANIVERSARIANTES 

DECENAIS

De: 19/07/2019 até 20/08/2019
 Tipo: Exclusão

Quantidade: 1.018
Valor: R$ 1.146.026,07

NOVOS 
ASSOCIADOS

HOSPITAL 
DO CORAÇÃO

Fundação:  
01/09/1979

40 anos

INFLEX

Fundação: 
02/09/1989

30 anos

TV MORENA

Fundação: 
26/09/1989

30 anos

L.S. CESTA BÁSICA

Fundação: 
22/09/2009

10 anos

CONDOMINIO 
RESIDENCIAL MALAGA

Fundação: 
23/09/2009

10 anos

PONTO DIGITAL 
INFORMÁTICA

Fundação: 
22/09/2009

10 anos

AÇOFORT FERRO E AÇO
Rua Valério Fabiano, nº 340 - Jardim Alhambra 

Rua Palmeiras, nº 270 Casa-01 – Jd. São Pedro

LM SEGUROS
Rua João Cândido da Câmara, nº 777 - Centro

JANES MODA

Tel: (67) 3422-6980

VIVAL CAARAPÓ

ACESSO SAÚDE

Tel: (67) 3037-3321
Rua João Vicente Ferreira, nº 2.280 - Centro

AV. Presidente Vargas, nº 345 – Centro - Ponta Porã

AV. Esplanada, nº 65 - Vival dos Ipês

DROGARIA AUXILIADORA

Tel: (67) 3420-3100

AV. Hayel Bon Faker, nº 675 - Jd. Água Boa  

AV. Hayel Bon Faker, 2.445 - Jd. Caramuru 

WILLI TRANSPORTES

Tel: (67) 3037-3737

AV. Marcelino Pires, nº 2.555 - Centro

Tel: (67) 98199-7734

AGRIFLEX COM. DE MANGUEIRAS

STIVANELLE LINGERIE

Tel: (67) 98408-9858

ATACADO DOS IMPORTADOS 

Tel: (67) 3431-3232 

POSTO PATRICIA
AV. Marcelino Pires, nº 2.702 - Centro

Tel: (67) 3423-5925

SICOOB HORIZONTE - MARCELINO PIRES
AV. Marcelino Pires, nº 1.278 - Centro

Tel: (67) 3033-8950

BENTO ADVOCACIA
AV. Hayel Bon Faker, nº 1.921 - Jardim Rigotti

Tel: (67) 3033-2655

GAJO SERVIÇOS E MANUTENÇÕES
Rua Alfredo Richard Klein, nº 525 – Parque Alvorada

Tel: (67) 9 9974-4486

AV. Marcelino Pires, nº 3.440 - Sala-09 - Jd. Caramuru
Tel: (67) 3416-9933

IMPERIAL MMN
Rua das Amoreiras, nº 610 - Jardim Colibri

Tel: (67) 9 9625-1717

ATACADÃO DOS CALÇADOS

Tel: (67) 3424-0909

3C CONTABILIDADE

INSETPRAG DESINSETIZAÇÃO

LABORATÓRIO SABIN ANÁLISES CLÍNICAS

Tel: (67) 3422-6992
AV. Hayel Bon Faker, nº 3705 – Jd. Caramuru

Tel: (67) 3427-0338

Rua Mato Grosso, nº 1.970 – Jardim Caramuru
Tel: (67) 3422-0717

AV. Hayel Bon Faker, nº 3636 – Vila Planalto

Av. Jose Roberto Teixeira, nº 326, - Jardim Flórida 
Tel: (67) 3426-3179

CONFIRA OS SERVIÇOS 
DISPONIBILIZADOS PELA ACED

SCPC | E-MAIL MARKETING | DEPARTAMENTO MÉDICO
CONVÊNIOS | AUDITÓRIO | DESPERTAR PARA O TRABALHO

RODA EMPRESARIAL | PLANO DE SAÚDE
CONCURSO DE FOTOGRAFIA

Acesse www.aceddourados.com.br e veja em 
detalhes as oportunidades para sua empresa 

De: 19/07/2019 até 20/08/2019
 Tipo: Inclusão

Quantidade: 1.095
Valor: R$ 1.422.655,03




