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ACED MOSTRA O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO:
INOVAÇÃO E TURISMO
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PALAVRA DOS PRESIDENTES

Com a ajuda de Deus, estamos voltando à normalidade.
As adversidades impostas pela pandemia da
Covid-19, estão sendo superadas com o saldo indesejável do sacrifício de muitas vidas e sofrimentos de muitos que contraíram a nefasta peste ou solidarizaram-se
no acompanhamento a seus entes queridos.
O enclausuramento e o afastamento de nossas
rotinas, nos levaram à reflexão e aproximação de uma
realidade quase apocalíptica, transformando a acomodação em readequação a novos costumes e formas de
relacionamentos.
Ano novo, vida nova!
A esperança vem ocupando seu espaço em
nossos corações e a coragem, a mola propulsora de
novos ideais e conquistas. Seremos todos unidos em
prol da conjugação do verbo confraternizar, amando
a família, o trabalho e a convivência social, orando e
desenvolvendo a compreensão.
2022, ano da redenção!
A paz esteja conosco!

ACED – Símbolo de Desenvolvimento
A atuação da ACED na atual gestão tem demonstrado a sua importância para o desenvolvimento de Dourados.
Sempre quando visito a primeira Associação do Estado
de MS, em trabalho realizado em prol do comércio e do
setor de serviços, transmito a minha opinião que Dourados tem que assumir seu papel de polo desenvolvimentista
em nosso Estado, tanto economicamente, quanto politicamente, pois sua região tem potencial para ser uma das molas propulsoras do melhor estado do Brasil para se investir
e a ACED cumpre seu papel de forma consciente unindo
a classe empresarial e os políticos de forma a trazer um
progresso cada vez maior para a “Grande Dourados”.
A dinâmica da atual gestão, comandada pelo presidente Nilson, trouxe o símbolo do associativismo de
volta, ali não se fala EU e sim NÓS. Por isso, o sucesso
e a transformação da ACED, contém sempre o apoio da
FAEMS, enquanto eu a presidir. A fórmula é simples e
serve de exemplo: trabalho em conjunto e equipe altamente motivada.

Nilson A. Santos

Alfredo Zamlutti Júnior
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A ACED trilha o caminho do desenvolvimento

Clécio Tina - Diretor de Turismo da ACED,
Presidente do COMTUR e Forum Regional
de Turismo.

Estamos vivendo a era da tecnologia e inovação. A ACED instituiu diretorias
de startups e turismo e, criou novo projeto
que possa tornar permanente: a Douratech.
A criatividade vai gradativamente ocupando espaço para humanizar a mão
de obra. Seu campo é abrangente e
propicia oportunidades para todos os
segmentos, inclusive o de turismo.
Dourados está se consolidando
como polo regional de desenvolvimento e
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2ª Douratech sobre inovação supera expectativas em Dourados
do no ecossistema de inovação e criar oportunidades de
negócios para o comércio local com o uso da inovação.
De acordo com a estudante de entomologia e
conservação da biodiversidade da UFGD, Jéssica Lucchetta, que apresentou o projeto da empresa Sistêmica
Kovê – que trata sobre o controle biológico de pragas
e o desenvolvimento da incubação, o evento da ACED
serve para divulgar ainda mais os projetos de inovação de
Dourados.
“Inovação vai além de um computador e jogos
eletrônicos. Ela é a mola propulsora para as empresas
conseguirem se manter no mercado e a UFGD, através
da incubadora, torna-se ainda mais empreendedora e inovadora. Na nossa área, eventos como a Douratech, serve
para divulgar o controle biológico, mostrar a importância
e a efetividade dos nossos estudos, da ciência”, ressaltou
Jéssica.
Participaram do evento, o prefeito Alan Guedes,
o secretário de desenvolvimento, Cleriston José Recalcatti, a coordenadora de Cultura da UFGD, Graziela Moura,
o gerente de gestão e negócios do Sesi, Guilherme Jafar, a
gerente do Senac, Lucélia Castro, o gerente de startup da
Fiems, Odilon Moura, o gerente do Senai, Marco Aurélio,
além de professores, estudantes e os diretores da ACED,
Everaldo Leite Dias e Clécio Tina.
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A cada dia que passa, falar sobre o que é inovação
e seus impactos se torna algo mais frequente. Nesse sentido, o assunto não mais se restringe a um pequeno grupo
de pessoas, nem às grandes empresas, muito menos somente as pessoas que têm dinheiro. A inovação está presente no dia-a-dia de todos, principalmente dos micros e
pequenos empreendedores que buscam apresentar uma
nova ideia para o mercado e, assim, consolidar o próprio
negócio em um caminho promissor e inovador.
E, pensando nisso, a Associação Comercial e Empresarial de Dourados – ACED, trouxe para a 2ª Douratech, o tema inovação, no último dia 30 de novembro.
Durante todo o dia, foram realizadas palestras com temas
diversos e showroom com apresentação de projetos de
inovação.
O evento seguiu todos os protocolos de biossegurança e contou com a participação do Sebrae/MS,
do Senai, da Universidade Federal da Grande Dourados
(UFGD), do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul
(IFMS), da Embrapa, da Aceleradora Inova Unigran, da
Econova MS, da Prefeitura Municipal de Dourados e do
apoio logístico de mídia da TV Record e da TV RIT.
Para o coordenador do evento e diretor da
ACED, João Renato Canto, o evento atingiu seu objetivo
ao mostrar aos empresários como utilizar os recursos já
disponíveis em Dourados, além de engajar o empresaria-
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ACED MOSTRA O CAMINHO PARA O
Ecossistema de inovação, início a tempos atuais

João Renato Arceno do Canto

Whanderson Santos Rodrigues

Para falar do ecossistema é preciso lembrar do início de tudo
primeiramente a gestão inovadora do Presidente Nilson Santos e diretores da executiva que na constituição de sua chapa incluíram a diretoria de startup/inovação única no estado
(confirmar se é a única associação comercial do estado com
essa diretoria das Federadas a FAEMS) confirmando desde
sua constituição o compromisso com seu lema “Ação e Transparência”.
Dias após a posse da chapa foi lançada a pedra fundamental do que hoje é conhecido como ecossistema de inovação,
em junho de 2019 o Presidente Nilson usou a Tribuna livre
da Câmara de Vereadores para destacar o compromisso da
ACED em aproximar as instituições empresariais, acadêmicas
e políticas da grande Dourados em prol de pautas da inovação
para a execução conjunta.
Compromissada em tirar do papel os projetos a Diretoria
de StartUp composta por WHANDERSON SANTOS RODRIGUES e João Renato Arceno do Canto empresários do
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A abordagem de ecossistemas de
inovação faz parte da estratégia nacional do Sistema Sebrae para atuar,
no âmbito dos municípios na promoção do desenvolvimento local, a
partir da ótica da inovação.
O objetivo principal é o fortalecimento desse ecossistema e, para
isso, é necessário entender as relaAdelino Sebrae
ções estabelecidas entre os atores
que o integram, compreendendo o papel e o valor gerado
por cada um, para criação de progra¬mas e ações que contribuam para o amadurecimento coletivo e sustentável de
longo prazo.
Um ecossistema de Inovação pode ser comparado a
um ecossistema biológico, que pode ser entendido, resumidamente, como um conjunto complexo de relacionamentos
entre recursos vivos, hábitats e habitantes de uma área cuja
funcionalidade é manter um estado de equilíbrio sustentado.
Já um ecossistema de inovação se caracteriza por
um conjunto de relações complexas que se formam entre
os atores ou entidades que estão envolvidos para viabilizar o
desenvolvimento tecnológico e a inovação.
Desta forma, pode-se entender que os diversos
ecossistemas são vistos como resultado das relações de interações entre seus atores, tendo cada ator seu próprio papel.
Em Dourados, o Sebrae iniciou o processo de orga-
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ramo de inovação de Dourados, se mobilizou para visitar as
instituições para compor a então intitulada Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da ACED. No dia 09/07/2021
foi realizada a primeira reunião da comissão, a partir daí o movimento pela inovação de Dourados foi ganhando a contribuição dos demais participantes e hoje o que eram apenas 7
instituições agora são 13.
Com a mobilização das entidades dourados chamou a
atenção no cenário estadual justificando a vinda de recursos e
investimentos específicos para o aperfeiçoamento do ecossistema de inovação. Como resultado desses investimentos e mobilização foi elaborado um planejamento estratégico de ações
para o desenvolvimento da inovação em Dourados.
O que nos deixa muito contentes são as conexões que
já estão sendo geradas entre as instituições participantes do
ecossistema.
O compromisso do departamento de startup é mostrar
ao empresariado de dourados e região todas a inciativas de
inovação que estão disponíveis, como alcançá-las e qual suas
aplicabilidades. A inovação não é apenas para empresas jovens
as conhecidas startups mas também para as já consolidadas e
nessas podem resultar em redução de custos, novos processos,
novos produtos ou até mesmo novos negócios.
Agora com a gradativa retomada dos eventos a ACED
em compromisso com o planejamento do ecossistema e em
consonância com suas prerrogativas trás o evento 2ª Douratech – Inovação com a finalidade de desmistificar a inovação
e suas aplicabilidades para os empresários, empreendedores e
interessados.
nização e mapeamento do Ecossistema de Inovação local no
ano 2019 tendo como primeira ação a realização de um diagnóstico através da ANPROTEC (Associação Nacional de
Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores).
No ano seguinte, já de posse desse estudo, a metodologia desenvolvida em parceria com a Fundação CERTI
começou a ser aplicada junto aos atores que compõem o
Ecossistema e que hoje fazem parte da governança, são eles:
ACED, Aceleradora Inova UNIGRAN, EcoInova, Embrapa, IFMS, Ipege, Prefeitura Municipal, SEBRAE, SENAI,
SESI, Sindicato Rural, UEMS, UFGD e UNIGRAN.
Como resultado da aplicação da metodologia foi entregue e apresentado para a sociedade no dia 03 de setembro de 2020, o Planejamento de Ações do Ecossistema de
Inovação, documento este produzido a muitas mãos e que
atualmente estamos executando.
Dentre as ações que foram definidas destacamos a
inauguração do Centro de Inovação que será realizada no dia
14 de dezembro de 2021, um marco importante para o município de Dourados visto que disponibilizaremos um espaço colaborativo oande os empreendedores poderão acessar
tudo o que é produzido e ofertado pelas instituições públicas
e privadas que compõem a governança.
Desenvolver ecossistemas de inovação é promover
o bem-estar social. É gerar oportunidades de surgimento e
qualificação para os pequenos negócios com elevado grau de
diferenciação.

DESENVOLVIMENTO: INOVAÇÃO E TURISMO
Turismo de negócios é considerado um conceito relativamente
novo, é um seguimento turístico
onde os profissionais estão em
trânsito a trabalho para a realização de negócios e é considerada
uma atividade em ascensão no
mercado econômico nacional e
internacional.
Por Cleriston José Recalcatti
Secretário de Desenvolvimento
Econômico de Dourados
Em Dourados não é diferente, a
segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul é considerada cidade polo comercial e de prestação de serviços
para uma região de 35 municípios. A cidade tem o perfil
voltado para o turismo de negócios, sendo a principal
protagonista pela movimentação da ocupação hoteleira,
fomento do setor gastronômico e demais serviços que o
município oferece.

O Turismo de negócio é um segmento propulsor para o fomento da economia local gerando receitas,
emprego e aumento de renda. Atualmente o município
possui um fluxo anual turístico de 260.342 pessoas (Ministério do Turismo), sendo 257.623 pessoas turistas
domésticos e 2.719 pessoas internacionais, Dourados
também conta com 31 hotéis com capacidade hoteleira
de 2.000 leitos e 1.441 apartamentos, aproximadamente 480 estabelecimentos gastronômico, 60 espaços para
eventos e demais infraestrutura de apoio ao turismo necessário para expansão da atividade na região da Grande
Dourados.
Com a reforma do aeroporto e a perspectiva
de novos voos, Dourados se prepara para ser um dos
polos do turismo de negócios da região Centro-Oeste,
ampliando seu fluxo turístico anual e promovendo o desenvolvimento econômico regional.

O município de Dourados é uma das economias
mais importantes do Estado
de Mato Grosso do Sul. A
pujança vem notadamente
do agronegócio e isso impacta positivamente na região e em seu entorno, tornando-a dinâmica e rica em
oportunidades.
Por Ricardo Senna
Ainda assim, numa rápida
Secretário-Adjunto da SEMAGRO
observação, a atividade turística não é plenamente explorada economicamente na
região. Nota-se que o turismo de negócios e de eventos
programados é bastante forte, no entanto, a pandemia
colocou freios no dinamismo que a atividade empresta à
economia regional.
O Governo do Estado, por meio da Fundação
de Turismo, desencadeou uma campanha de estímulo de
turismo doméstico, ou seja, o sul-mato-grossense viajar
e conhecer os atrativos do próprio Estado. Nesse sentido, é de fundamental importância que os municípios e
suas instituições, como o trade turístico, associações comerciais e empresariais, possam se articular para mapear os atrativos turísticos potenciais, e assim, organizar o
setor empresarial para aproveitar a oportunidade e fazer
a promoção dos destinos, criando assim, mais um vetor
de desenvolvimento para a região.
Nessa linha de pensamento e ação, o Governo
do Estado em parceria com o SEBRAE está desenvolvendo um importante projeto que é o agroturismo que

contemplará municípios vocacionados para esse segmento, como Dourados, e consiste na realização de atividades turísticas cujos atrativos localizam-se nas áreas
rurais e podem ter várias faces, como o resgate da história regional, aspectos culturais, gastronomia ou mesmo
o contato com a natureza.
Mas outras ações podem também ser elencadas
como potenciais, tais como: o turismo de observação
de aves, o turismo de base comunitária, o turismo técnico-científico (em função da presença de universidades, centros de pesquisa e ecossistema de inovação), e
também, novos setores que despontam recentemente
no Estado, como o mototurismo, onde observa-se o
crescimento dos grupos de motociclistas que rodam as
estradas em busca de histórias para colocar na bagagem.
Importante lembrar que a Fundação de Turismo do Governo do Estado tem feito um forte trabalho de divulgação do Mato Grosso do Sul nos principais eventos do
setor, tanto no Brasil como no exterior. Esse trabalho
gerou importantes conquistas, como o voo direto da
GOL de São Paulo para Bonito que terá inauguração no
próximo dia 2/12. Dourados está a 268 km da cidade
de Bonito, surge então uma oportunidade de se pensar
roteiros turísticos integrados entre as duas regiões.
Portanto, a atividade turística se apresenta com
uma série de possibilidades para o município de Dourados e também para a região em seu entorno. Neste
sentido, cabe às instituições do território se organizarem em torno de uma governança que permita planejar
ações, envolver parceiros e criar novas oportunidade de
geração de trabalho, emprego e renda à toda população.
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TURISMO DE NEGOCIOS E REGIONAL
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Mário Gazin: a arte de influenciar e encantar pessoas
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Enquanto muitas crianças sonhavam em comprar
um brinquedo novo, Gazin queria melhorar de vida. Todos
os dias, Mário e seus irmãos iam para a roça trabalhar com
o pai, nas fazendas de café. Aos 11 anos, Gazin arrumou
dois empregos e deixou a enxada de lado. Durante o dia,
era sapateiro e, à noite, trabalhava na padaria da diretora
do colégio onde estudava. Meses depois, Gazin foi trabalhar com o filho da patroa, em uma loja de móveis. Com
17 anos, ele recebeu a notícia de que a filial em que trabalhava iria fechar. E foi naquele momento que ele começou
sua história como empreendedor,
pois convenceu seu pai a vender
o jipe da família, o único objeto
de valor que tinham, para investir
todo o dinheiro no negócio. Hoje
o Grupo Gazin fatura R$ 3,1 bilhões por ano e gera mais de 7
mil empregos diretos.
No último dia 30 de novembro, parte da sua história foi
contada no auditório da Associação Comercial e Empresarial de
Dourados – ACED. O funcionário que virou dono do varejo,
o empresário Mário Gazin, através de uma parceria com a
TV MS Record, fechou com chave de ouro os eventos da
ACED deste ano e discorreu sobre o poder do empreendedorismo em uma palestra que mostrou sua simplicidade e
seu amor pela empresa.
“Empreender é fazer, colocar a mão na massa. O
empreendedor vê o mundo de amanhã e cria resultados. É
preciso ser teimoso e não ter vergonha do fracasso. Minha
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história é bonita, mas não foi fácil. Estamos presos dentro
de uma caixa e, para sair, precisamos furar, rasgar o que for
preciso, pois muitos acabam morrendo dentro dela”, disse
Gazin.
Segundo ele, empresa é sinônimo de família. “Alguns passos são muito importantes para trilhar no empreendedorismo. Porque as pessoas que vão ajudar seu negócio a
crescer são aquelas que mais te questionam e fazem você repensar. Manter os colaboradores felizes e engajados, fazem
parte do sucesso de um negócio. E o fator mais importante, nunca desistir dos sonhos. É
preciso sonhar, projetar e seguir”
ressaltou o empreendedor.
Para o presidente Nilson
Aparecido dos Santos, a história do Gazin prova que ele é um
empreendedor nato. “Mesmo
iniciando no empreendedorismo
sem estudos, sem sequer ter concluído o Ensino Fundamental,
ele soube usar ferramentas de
gestão, planejamento estratégico
e marketing para fazer seu negócio decolar. Um grande influenciador e líder”, ressaltou Nilson.
Estiveram presentes na palestra, os diretores da
ACED, Paulo Campione, César Augusto Scheider, João
Renato Canto, Nelson Eduardo Hoff Brait, Clécio Tina e
Cleuza Zornitta, além de associados, empresários e colaboradores das Lojas Gazin de Dourados e região. O evento
aconteceu em parceria com a Rede MS Record e a Rádio
FM Cidade.

Processos de envios dos eventos de Saúde e Segurança do Trabalho (SST)
função desse segmento se envolver nas obrigações pertinentes à SST. Essa importante tarefa sempre foi realizada
na íntegra por prestadores de serviços especializados, cuja
responsabilidade técnica é exclusivamente atribuída a profissionais médicos e engenheiros, cujo serviço é contratado
diretamente pelas empresas, sem nenhum envolvimento
das organizações contábeis neste processo.
Sabendo dessa sensível particularidade presente
dentro das rotinas trabalhistas e previdenciárias, a FENACON manifestou a necessidade de ser criado um meio para
que as empresas que prestam serviços de SST pudessem
gerar e transmitir os respectivos eventos produzidos diretamente para a plataforma do eSocial, sem qualquer envolvimento das organizações contábeis no processo, uma vez
que esse tipo de trabalho não cabe ao segmento contábil
por questões legais e regulamentares, pois é prerrogativa
exclusiva da área médica e de engenharia.
Após a conscientização da necessidade de solucionar a questão relatada, o corpo técnico do eSocial criou
“perfis de acesso” para ser utilizado por agentes específicos nos processos do eSocial, deixando-se claro que esse
meio afastaria totalmente o envolvimento das organizações contábeis no processo e habilitaria inteiramente as
prestadoras de serviço de SST a gerarem e a transmitirem
os seus eventos de forma segregada, o que atendeu o pleito
da FENACON.
É salutar esclarecer que Saúde e Segurança do Trabalho é escopo de trabalho de CIPA – Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes e Serviço Especializado em
Engenharia e em Medicina do Trabalho (SESMT), regulamentada pela NR-5 do Ministério do Trabalho e Previdência, atividade que em nada se confunde com a da área
contábil.
FONTE: FENACON
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A Federação Nacional
das Empresas de Serviços
Contábeis e das Empresas
de Assessoramento, Perícias,
Informações e Pesquisas –
FENACON, representando
o sistema SESCONs/SESCAPs que congrega 38 entidades empresarias nos 26 EsPaulo Roberto Campione - TesoureiroACED
tados brasileiros e no Distrito
Federal vem, através deste instrumento, posicionar-se em
defesa das organizações contábeis brasileiras, manifestando a sua extrema preocupação com a tentativa de alguns
agentes de mercado buscarem suscitar às empresas desse
segmento a responsabilidade descabida de transmitir os
eventos de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) à plataforma do eSocial.
Desde o início do projeto SPED - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e
Trabalhistas, a FENACON é membro efetivo do Grupo
de Trabalho Confederativo do eSocial (GT-Confederativo
do eSocial) criado em 07/07/2014, e participou ativamente
das 42 reuniões realizadas até hoje, contribuindo com inúmeras sugestões, alertas e recomendações, sempre em prol
do sucesso deste meio inovador de controle das obrigações
trabalhistas e previdenciárias.
Um dos primeiros alertas levantados pela FENACON foi exatamente sobre os eventos de Saúde e Segurança do Trabalho (SST), preocupação essa reforçada e reiterada em diversas ocasiões, pois esse tipo de trabalho nunca
foi e nunca estará no escopo de serviços que as organizações contábeis prestam aos seus clientes. Embora as organizações contábeis processem as folhas de pagamentos de
salários de mais de 97% das empresas brasileiras, nunca foi
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Aced entrega prêmios e anuncia tema do Concurso de Fotograﬁa 2022
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A Associação Comercial e Empresarial de Dourados –
ACED, realizou na última sexta-feira, dia 26, a Noite de
Premiações 2021. Durante o evento, foram homenageados os patrocinadores que contribuíram com os projetos
da entidade durante todo ano, os palestrantes, empresários e colaboradores assíduos no programa Despertar
para o Trabalho e os vencedores do tradicional Concurso
de Fotografia deste ano, além de divulgar o tema de 2022.
“É um grande prazer organizar mais uma vez esse
evento. A cada ano notamos que os programas e projetos
da ACED têm ‘invadido’ empresas e auxiliado os colaboradores, pois nosso objetivo é incentivar e promover
ainda mais o desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional”, disse o presidente da ACED, Nilson Aparecido Santos.
Este ano a ACED buscou patrocínio de empresas associadas que prontamente atenderam e se tornaram parceiras. Em reconhecimento ao suporte generoso
e compromisso contínuo com os projetos da ACED, as
empresas Aço Telha, Sumcred, Unigran, Cergrand, Inflex e Suco Prats, foram homenageadas durante evento
de premiações.
Despertar para o Trabalho
O Despertar para o Trabalho é um projeto da
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ACED que perdura por mais de 20 anos e visa a capacitação de colaboradores de indústria, comércio e prestadores de serviços, oferecendo palestras mensais com temas
voltados a motivação profissional e pessoal, buscando
desenvolver o melhor desempenho.
Foram homenageados durante a Noite de Premiações, os três colaboradores mais assíduos no Programa. Em terceiro lugar, Gleiciane do Nascimento Silva,
colaboradora da empresa Leda Modas, ganhou um tablet.
Em segundo lugar, Aline Rondina Gomes, colaboradora
do Kumon, recebeu um smartphone e, em primeiro lugar, Vanessa Belido Mourão, colaboradora da Aço Telha,
foi premiada com um notebook.
Para Vanessa Mourão, que pela primeira vez recebe o prêmio, o programa é motivacional. “Uma grande
alegria estar recebendo esse prêmio, pois é uma questão
de dedicação comigo, pois a cada mês, a cada despertar,
venho crescendo e melhorando como pessoa e como
profissional”, disse.
Ainda foi entregue o Prêmio Aced às empresas
que mais incentivaram os colaboradores a participar do
Programa Despertar neste ano, como reconhecimento
à capacitação profissional. São ganhadoras a Aço Telha,
Endo Moto e Realce Cosméticos.

SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2021

Já na categoria Smartphone, com a foto “Luz sobre a fé”, o prêmio de R$ 1 mil ficou com o fotógrafo
Matheus da Silva Mello e, categoria Aérea, o vencedor foi
Paulo Yuji Takarada com a foto “Anoitecer em Dourados”, recebendo o prêmio de R$ 1 mil.
Também foram homenageados e receberam certificados, os jurados do Concurso e aos fotógrafos que
tiveram imagens selecionadas para o Calendário Aced
2022, que começa a ser distribuído ainda neste mês.
Para o 25° Concurso de Fotografia, cujas inscrições começam no próximo ano, o tema será “Linguagens Artísticas”. A Noite de Premiações contou a apresentação
Concurso de Fotograﬁa
O Concurso de Fotografia tornou-se uma tradi- dos bailarinos Wesley Prado e Ellen Christine de Mello e
ção entre os fotógrafos profissionais e amadores de Dou- encerrou os programas realizados pela entidade durante
rados. O tema deste ano “A Evolução Arquitetônica de o ano.
Dourados” teve o objetivo de mostrar como Dourados
têm evoluído, pois está em constante desenvolvimento.
Doze fotos foram selecionadas para compor o calendário
2022 da ACED e 5 receberam a premiação por categoria.
O 1º lugar, com a foto “Paz”, ficou com a fotógrafa Sandra Cristina Alencar de Assis, que recebeu o
prêmio de R$ 2 mil. Em 2º lugar, com a foto “Espaços
de Lazer em Dourados rodeados pela grandiosa evolução
arquitetônica, ficou com a jornalista Gizele Almeida, que
recebeu a premiação de R$ 1.500 e, o 3º lugar, com a premiação de R$ 1 mil, ficou com o fotógrafo Valdinei Mota
Alves, com foto “Biblioteca”.

9

Compre on-line do Pequeno: Conheça a empresa de Dourados que se destacou na 1º Olimpíada Empreendedora
Monique Lima Butique de Doces garantiu o primeiro lugar na etapa municipal da competição e a quinta posição na disputa estadual

SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2021

Lançada pelo Sebrae para apoiar os pequenos
negócios nas redes sociais e auxiliá-los a melhorar
as vendas pela internet, a ação Compre On-line do
Pequeno reuniu, em outubro, mais de 100 pequenos negócios do segmento de Bares e Restaurantes
presentes em 22 municípios de Mato Grosso do Sul
que integram o programa Cidade Empreendedora,
incluindo Dourados, e, no município, contou com a
parceria da Associação Comercial e Empresarial de
Dourados (ACED).
“O principal intuito do Sebrae foi dar visibilidade aos pequenos negócios envolvidos na competição, além disso, fazer com que essas pequenas empresas se tornem protagonistas. Elas têm qualidade,
bom atendimento e mostraram ser capazes de conquistar muitos clientes. O principal de tudo isso, é
promover o comércio local, incentivar quem está em
cada um desses municípios, para que essas pessoas
possam acreditar, comprar e fazer com que a economia circule, gerando mais emprego e renda para toda
a população”, ressaltou a diretora-técnica do Sebrae/
MS, Maristela França.
Por meio da ação, o Sebrae visitou os estabelecimentos e produziu, de forma gratuita, conteúdo
para que os empreendedores fizessem a divulgação
nas redes sociais. Além disso, cada empresário escolheu um prato especial para concorrer a 1ª Olimpíada
Empreendedora e, em Dourados, quem se destacou
na disputa foi a empresária Monique Lima, proprietária de uma butique de doces. O bombom “fada azul”
foi o prato que garantiu o maior número de votos do
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município e classificou a empresa como ganhadora
da etapa municipal. Com essa vitória, Monique disputou a etapa estadual, junto com representantes de
cada município participante, e conquistou o quinto
lugar na competição com 4.938 votos. O resultado
foi divulgado no dia 28 de outubro.
Para Monique, o Compre On-line do Pequeno ajudou no fortalecimento das empresas que
participaram da disputa. “O evento traz, além do
reconhecimento, visibilidade ao microempreendedor. O que é muito importante, pois dá credibilidade aos negócios participantes, por estarem junto ao
Sebrae. Isso reflete nas vendas e, consequentemente,
no crescimento deste empresário”, ressaltou a empreendedora. Monique ganhou como prêmio uma
medalha; uma consultoria de Redes Sociais e pode
escolher entre duas opções de cursos oferecidos pelo
Sebrae/MS, o Empretec ou Bootcamp.
Conheça a história da Monique
Em um momento difícil, capacitação e planejamento foram as saídas que Monique Lima, empreendedora do ramo de doces, encontrou para fazer,
do seu talento, sua principal fonte de renda. A empresária, de 35 anos, é natural de Três Lagoas e há
seis anos decidiu empreender no setor alimentício,
mais especificamente no comércio de doces finos.
Estabelecida em Dourados, a empreendedora
atualmente atende grandes eventos do município e
região, nicho que segundo ela, ainda não tinha sido
explorado na área. Todavia, Monique ingressou no

Em Dourados, Torra Estoque MS, maior liquidação do Estado, reuniu 75 empresas

Cerca de 30 cidades de Mato Grosso do Sul, incluindo Dourados, participaram, no mês de outubro, do
“Torra Estoque”. Realizada pelo Sebrae/MS, em parceria
com a Federação das Associações Empresariais de Mato
Grosso do Sul (FAEMS) e as Associações Comerciais dos
municípios, a ação reuniu, ao todo, 579 empresas que fizeram liquidações com a proposta de aquecer as vendas e
zerar os estoques.
Em Dourados, 75 empreendimentos participaram da iniciativa com o apoio da Associação Comercial e
Empresarial de Dourados (ACED). O “Torra Estoque”
é considerado a maior liquidação conjunta e articulada do
Estado e foi realizado pelo segundo ano consecutivo com
a proposta de possibilitar vantagens aos comerciantes, que
esvaziam os estoques e garantem capital para receber novos
produtos, e aos compradores, que podem adquirir produtos
com descontos especiais para os presentes do fim de ano.

A coordenadora da ação, a gerente da Regional Sul
do Sebrae/MS, Vanessa Reis, pontuou que a campanha foi
uma oportunidade para alavancar os pequenos empreendedores, diante da pandemia no último ano. “A ação permitiu
ao empresário ter um giro de caixa, minimizando assim, o
impacto da pandemia nos negócios, aquecendo a economia
local e realizando o esvaziamento dos estoques. Foi uma
importante ação de retomada para essas empresas”, disse.
Nesta edição, além de Dourados, aderiram ao Torra
Estoque MS as Associações Comerciais de Nova Alvorada
do Sul, Amambai, Glória de Dourados, Ivinhema, Tacuru, Itaquiraí, Novo Horizonte do Sul, Itaporã, Ponta Porã,
Angélica, Laguna Carapã, Coronel Sapucaia, Costa Leste,
Selvíria, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Inocência, Três Lagoas, Aparecida do Taboado, Jardim, Porto Murtinho, Corumbá, Miranda, Bonito, Camapuã, Figueirão, Rio Verde de
Mato Grosso, Costa Rica, Coxim e Chapadão do Sul.

negócio de forma tímida, produzindo poucas unidades, para pessoas próximas e pequenos comércios. O
ponto crucial que proporcionou uma transformação
na vida da empreendedora, veio quando, por meio
das redes sociais, ela encontrou um curso de confeitaria ministrado por uma especialista na área e se
apaixonou pelo negócio.
Determinada a estruturar empresa, Monique
recorreu ao Sebrae/MS e ingressou no programa Sebrae Delas, voltado para estimular o empreendedorismo liderado por mulheres. Ela passou por capacitações, oficinas e mentorias nas áreas de Marketing,
Vendas e Mercado que alavancaram a empresa. “O
Sebrae tem uma equipe sempre pronta para nos atender e orientar cada passo de uma empresa, eles nos

acompanham desde os primeiros passos e sempre
estão presentes com consultorias novas”, salientou a
empreendedora.
Apesar das dificuldades trazidas pela pandemia de Covid-19, Monique afirma estar confiante e
bem estruturada enquanto empreendedora, além disso, está pronta para dar mais um passo importante para

o crescimento do negócio. “Estou montando meu ateliê,
porque até então minha produção é realizada em casa,
sempre com muito cuidado e asseio. Mas ter um espaço
específico para minha empresa é a realização de um sonho”, ressaltou Monique.
Mais informações sobre o programa Cidade Empreendedora podem ser obtidas por meio do número
0800 570 0800.
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Ação do Sebrae/MS e FAEMS envolveu 30 associações comerciais de todo o Estado
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Reunião conjunta da ACED com o Sindicato Intermunicipal das
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos da
Grande Dourados – SIMMME.

Reunião conjunta da ACED, com secretarias de Desenvolvimento
Econômico e Agricultura Familiar.

Visita do diretor do Programa “Papo de Valor”, da FM Grandourados, Aurélio Lelinho Rocha. Na foto, o diretor Clécio Tina e o
presidente Nilson Santos.

Reunião técnica para organização do 2º Douratech, com representantes da ACED, Sebrae e Semdes.

O presidente Nilson A. Santos, o diretor de turismo, Clécio Tina e a gestora
Eliane Britez receberam na sala de visitas, o diretor regional da Multicrédito, Ernesto Guevara de Veredas e o executivo de negócios, Bruno Marchioli.

O ex-prefeito de Maringá e palestrante do Programa Líder Sul do Sebrae/MS, Silvio
Barros, esteve na ACED para um bate-papo com o presidente Nilson. Estiveram na
sala de visitas, Arthur Brito e Adelino Marques, representando o Sebrae, os diretores,
João Renato Arceno Do Canto, Clécio Tina, Luciano Bettoni, a gestora Eliane Britez e o
secretário de desenvolvimento econômico de Dourados, Cleriston Recalcatti.

Visita da pró-reitora, Gicelma da Fonseca Chacarosqui e do
relaçõs públicas, Franz Maciel Mendes.

Visita do Prefeito Alan Guedes e Secratário de desenvolvimento
Cleriston Recalcati.

Visita dos representantes da FIEMS, Odilon Moura e Guilherme
Jafar.

Visita do gestores do SENAI, Marco Aurelio Martinez Elias e do
SESI, Guilherme Jafar.

Representantes do SENAC, Lucélia de Almeida Castro e João
Saldivar e do SESI, Guilherme Jafar.

Palestrante Mário Gazin e diretores da ACED.

SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2021

SALA DE VISITAS DA ACED

13

Balancete Financeiro
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SETEMBRO 2021

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO AGOSTO 2021
RECEITAS
ADMINISTRATIVAS
MENSALIDADES
SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR
EVENTOS
PUBLICIDADE ( EMAIL MARKETING/JORNAL/CALENDÁRIO )
DEPARTAMENTO MÉDICO / REPASSE
REPASSES ( AGILEX/BOA VISTA )
LOCAÇÃO AUDITÓRIO
SERVIÇOS BALCÃO
CONVÊNIOS ( COOPERCARD)
PATROCÍNIOS (DESPERTAR PARA TRABALHO / DIA DA MULHER)
JUROS RECEBIDOS
TOTAL RECEITAS
DESPESAS
OPERACIONAIS
ADMINISTRATIVAS
AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA PARCELA 03/06
MANUTENÇÃO PRÉDIO
DESPESAS COM PESSOAL
EVENTOS
SCPC SISTEMA BOA VISTA
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES
FINANCEIRAS
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
PATROCÍNIO/APOIO
ACICG / REPASSE SCPC (MAIO 2021)
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA )
DESPERTAR PARA O TRABALHO
FINANCIAMENTO SICREDI
CRÉDITOS FATURAMENTO
DESCONTOS CONCEDIDOS
TOTAL DESPESAS

VALOR
1.854,90
39.080,00
36.705,59
450,00
1.600,00
6.500,00
4.638,92
500,00
4.256,00
746,48
1.450,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

97.781,89
VALOR
13.271,83
10.825,91
8.205,30
3.650,00
22.904,63
5.412,62
5.159,00
550,21
1.921,17
100,00
25,00
19.750,86
1.967,55
450,00
1.735,25
25,00
14,18
95.968,51

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

RECEITAS
ADMINISTRATIVAS
MENSALIDADES
SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR
EVENTOS (WORKSHOP/CONCURSO FOTOGRAFIA)
PUBLICIDADE ( EMAIL MARKETING/JORNAL/CALENDÁRIO )
DEPARTAMENTO MÉDICO / REPASSE
REPASSES ( AGILEX/BOA VISTA )
LOCAÇÃO AUDITÓRIO
SERVIÇOS BALCÃO
CONVÊNIOS ( COOPERCARD)
PATROCÍNIOS (DESPERTAR PARA TRABALHO / DIA DA MULHER / UNIFORME)
JUROS RECEBIDOS
TOTAL RECEITAS
DESPESAS
OPERACIONAIS
ADMINISTRATIVAS
AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA PARCELA 04/06
MANUTENÇÃO PRÉDIO
DESPESAS COM PESSOAL
EVENTOS
PUBLICIDADE/PROPAGANDA
SCPC SISTEMA BOA VISTA
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES
FINANCEIRAS
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
PATROCÍNIO/APOIO
ACICG / REPASSE SCPC (JUNHO 2021)
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA )
DESPERTAR PARA O TRABALHO
FINANCIAMENTO SICREDI
CRÉDITOS FATURAMENTO
DESCONTOS CONCEDIDOS
TOTAL DESPESAS

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
RELATÓRIO FINANCEIRO AGOSTO 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

RECEITAS
DESPESAS
RESULTADO (1-2)

RESULTADO
SALDO EM 31/07/2021
RESULTADO
SALDO EM 31/08/2021 ( 4+5)
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO
SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6
SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1
SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0
CAIXA
CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO
SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11)

VALOR
97.781,89
(95.968,51)
1.813,38

R$
R$
R$

SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2021
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RECEITAS
ADMINISTRATIVAS
MENSALIDADES
SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR
PUBLICIDADE ( EMAIL MARKETING/CALENDÁRIO/ PAINEL PUBLICITÁRIO )
DEPARTAMENTO MÉDICO / REPASSE
REPASSES ( AGILEX/BOA VISTA )
LOCAÇÃO AUDITÓRIO
SERVIÇOS BALCÃO
CONVÊNIOS ( COOPERCARD)
PATROCÍNIOS (DESPERTAR PARA TRABALHO / DIA DA MULHER )
JUROS RECEBIDOS
TOTAL RECEITAS
DESPESAS
OPERACIONAIS
ADMINISTRATIVAS
AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA PARCELA 05/06
MANUTENÇÃO PRÉDIO
DESPESAS COM PESSOAL
EVENTOS
PUBLICIDADE/PROPAGANDA
SCPC SISTEMA BOA VISTA
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES
FINANCEIRAS
PATROCÍNIO/APOIO
ACICG / REPASSE SCPC (JULHO 2021)
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA )
DESPERTAR PARA O TRABALHO
FINANCIAMENTO SICREDI
CRÉDITOS FATURAMENTO
DESCONTOS CONCEDIDOS
TOTAL DESPESAS

4
5
6

R$
R$
R$
R$
R$
R$

5.064,48
59.057,47
22.392,59
6.072,77
30,00
92.617,31

7
8
9
10
11
12

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

VALOR
377,76
37.594,18
35.301,38
15.200,00
6.500,00
5.902,17
2.753,00
3.323,75
867,61
900,00
0,50
108.720,35
VALOR
16.263,42
12.664,47
8.205,30
5.829,00
22.699,86
365,90
800,00
5.159,00
699,21
1.876,47
25,00
33.583,90
682,70
1.098,50
1.735,25
25,00
35,62
111.748,60

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
RELATÓRIO FINANCEIRO OUTUBRO 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

RECEITAS
DESPESAS
RESULTADO (1-2)

RESULTADO
SALDO EM 30/09/2021
RESULTADO
SALDO EM 31/10/2021 ( 4+5)
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO
SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6
SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1
SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0
CAIXA
CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO
SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11)

1
2
3

90.803,93
1.813,38
92.617,31

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$

VALOR
108.720,35
(111.748,60)
(3.028,25)

R$
R$
R$

104.001,99
(3.028,25)
100.973,74

R$
R$
R$
R$
R$
R$

16.488,60
28.254,13
51.021,54
5.149,47
60,00
100.973,74

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

VALOR
1.752,66
40.100,39
39.070,94
1.300,00
7.450,00
6.500,00
4.055,37
2.135,00
3.644,25
785,40
4.121,60
53,59
110.969,20
VALOR
14.785,43
10.607,69
8.205,30
3.346,86
22.905,50
1.223,91
1.248,71
5.159,00
2.425,39
2.123,62
1.410,00
438,26
22.661,21
563,39
720,00
1.735,25
25,00
99.584,52

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
RELATÓRIO FINANCEIRO SETEMBRO 2021

R$
R$
R$

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO OUTUBRO 2021

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

RECEITAS
DESPESAS
RESULTADO (1-2)

RESULTADO
SALDO EM 31/08/2021
RESULTADO
SALDO EM 30/09/2021 ( 4+5)
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO
SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6
SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1
SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0
CAIXA
CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO
SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11)

R$
R$
R$

VALOR
110.969,20
(99.584,52)
11.384,68

R$
R$
R$

92.617,31
11.384,68
104.001,99

R$
R$
R$
R$
R$
R$

9.453,75
51.601,33
38.127,08
4.799,83
20,00
104.001,99

DADOS SERVIÇO CENTRAL
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
SCPC

NOVOS ASSOCIADOS

MONIQUE LIMA BUTIQUE DE DOCES

RUA: AMAEL POMPEU FILHO, N.320, SALA 02, BAIRRO: PQ. ALVORADA

E677 9965332446
CREDFORT ESPERANCA
RUA: CIRO MELO, N. 6660, BAIRRO: JD. GUANABARA
A677 9987112440
JEITO FEMENINO

A677 9989770809
GRAFICA STILUS EXPRESS
RUA: MATO GROSSO, N. 2014, BAIRRO: JD. CARAMURU
U677 342116056 677 9996558918
VITALE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA
VI
RUA: MATO GROSSO, N. 2227, BAIRRO: JD. CARAMURU
U677 342338537 677 9814007650
DOCE PIMENTA MARMITARIA
RUA: HILDA BERGO DUARTE, N. 457, BAIRRO: VILA PLANALTO
O677 9846668839
MOVEIS DOURADOS
RUA: MOZART CALHEIROS, N. 800, BAIRRO: JD. ÁGUA BOA
A677 342556829 677 9965227392
COMETA BRINDES

A677 9995119332 677 9990554332
ABIP MONITORAMENTO

A677 9964222211
CARRETAO MECÂNICA PESADA ALIN. ELÉTRICA

RUA: ERNESTINA FERREIRA DOS SANTOS, N. 1825, BAIRRO: JD. NOVO HORIZONTE

RUA: JOAQUIM PINTO NETO, N.80, BAIRRO: PQ.DOS JEQUITIBA
RUA: ESTHON MARQUES, N. 3435, BAIRRO: PQ. NOVA DOURADOS

RUA: ARTHUR FRANTZ, N. 1300, BAIRRO: PQ. ALVORADA

RUA: ROD. BR 163 KM256, SSN, BAIRRO: JD. SYRIA RASSELEM

M677 342117600 677 9990774535
R677
KASS MULTIMARCAS

R677 342224516 677 9992880580
S677
NGV CRED - MOTOR DE CREDITO
RUA: AQUIDAUANA, N. 1111, BAIRRO: JARDIM PAULISTA
A677 341007216
KOS SERVICOS

RUA: AV. WEIMAR G. TORRES, N.1256, SALA 3, BAIRRO: CENTRO

M677 303223896 677 9925226386
CLINI
CLINICA
MEDICA DO TRABALHADOR

A677 9969339022
CELULARES
CENTRO CELU

O677 9924996044
PINTADO VALVULAS

RUA: GONÇALO NUNES SIQUEIRA, N.770, BAIRRO: JD. RASSLEM

RUA: BENTO PEREIRA DE MATOS, N.23, BAIRRO: VILA NOVA ESPERANCA

RUA: JOAQUIM TEIXEIRA ALVES, N.1480, ESTACIONAMENTO ACED, BAIRRO: CENTRO

RUA: DR. NELSON DE ARAUJO, N. 340, BAIRRO: JD. AMERICA

O677 341668610 677 9840441054
MASSON VENDAS
RUA: RANULFO SALDIVAR, N. 1375, BAIRRO: PQ. ALVORADA
A677 9995117641
MYRA & GODE IMPORTADOS
RUA: GUANABARA, N.1060, BAIRRO: VILA SÃO FRANCISCO
O677 9991111490
WILLIAN CAMPOS QUEIROZ

RUA: FRANCISCO MARTINS RODRIGUES, N.373, BAIRRO: CENTRO, IGUATEMI

I677 9916664005
LUA DE PEROLA OUTLET
RUA: HAYEL BON FAKER, N.3079, BAIRRO: JD. CARAMURU
U677
R677 9992663176
TOP STOP MODAS
RUA: DR. NELSON DE ARAUJO, N. 297, BAIRRO: JD. AMÉRICA
A677 9983559596
DONA CHARME STORE
RUA: AV. PLANALTO, N.1460, BAIRRO: ESPLANADA
A677 9994229025
RM GESSO

RUA: LAURO MORAES DE MATTOS, N.1517, BAIRRO: JD. NOVO HORIZONTE

E677 342553444 677 9993993951
DRIELI MODAS
RUA: HAYEL BOM FAKER, N. 2572, BAIRRO: JD. CARAMURU
U677 9933119100
VIVRA-PRESERVANDO VIDAS NO TRABALHO
RUA: 11, N. 190, BAIRRO: ALTOS DO INDAIA
A677 342224332 677 9991661990
MS CELULARES

RUA: AV. JOAQUIM TEIXEIRA ALVES, N. 1928, SALA 7, BAIRRO: CENTRO

O677 9817440756
INGÊNUA MALICIA
RUA: BALBINA DE MATOS, N.1808, BAIRRO: JD. TROPICAL
L677 342558232 677 9992552728
R677
JL CONSULTORIA & COBRANCA

RUA: MARIO FEITOSA RODRIGUES, N.255, BAIRRO: ALTOS DO INDAIA

A677 9967330460

A677 303881715 677 9980993519
FARMACENTER
RUA: JOÃO ROSA GOES, N. 588, BAIRRO: CENTRO
O677 342333060
RHAMAR EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO

RUA: MONTE ALEGRE, N. 2650, SALA 9, BAIRRO: VILA PLANALTO

O677 9843444664
GOLDEN CAR DIAG. EM INJEÇÃO ELETRONICA

RUA: PERI CARLOS PAEL LOPES, N. 1810, BAIRRO: VIVAL DOS IPES

S677 9912447135 677 9999113163
GRATS STORE CONFECÇÕES

RUA: AV. JOAQUIM T. ALVES, N.2014, SALA 05 E 06, BAIRRO: CENTRO

O677 303771226 677 9987770800
R677
TP COWORKING
RUA: MAJOR CAPILE, N. 1422, BAIRRO: JD. CENTRAL
L677 302116881 677 9923221991
RADIO E TV MS
RUA: AV. JOAQUIM TEIXEIRA ALVES, N.1985, BAIRRO: CENTRO
O677 302115697 677 9995221118
ERMENIONE SEMI JOIAS
JOI
RUA: MAJOR CAPILE, N.2220, BAIRO: JD. CENTRAL

L677 9997220101
CARIMBOS PARAÍSO

RUA: JOÃO ROSA GOES, N. 291, SALA 10, BAIRRO: JARDIM AMÉRICA

A677 342119466 677 9812669645
VISÃO ÓTICAS

AV. MARCELINO PIRES, N. 2132, BAIRRO: CENTRO

O677 342226096 677 9991113070
ÓTICA BELA CENTER

RUA: HAYEL BON FAKER, N. 2929, BAIRRO: JD. CARAMURU

U677 342113690 677 9844993690
CASA DE VÓ

RUA: CIRO MELO, N. 2474, BAIRRO: JD. CENTRAL

L677 9990772302
R677
GB DA SILVA DIAS LTDA

RUA MATO GROSSO, N.1360, BAIRRO: JD. CARAMURU

677 9840225649

EMPRESAS ANIVERSARIANTES DECENAIS
MIRAGE
Fundação: 19/11/1981
40 anos

DOURAHIDRA
Fundação: 20/11/1991
30 anos

KI BARATO
Fundação: 10/10/2001
20 anos

MERCADO DAS LATAS
Fundação: 09/11/2001
20 anos

CARDOSO MARONEZ & CIA LTDA

BRASILAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS

BAMBINE
Fundação: 24/11/2001
20 anos

VEREDAS
Fundação: 14/12/2001
20 anos

RADIADORES NOVA ANDRADINA

CANTINA MATO GROSSO BAR E
CHOPERIA

Fundação: 12/11/2001
20 anos

Fundação: 03/10/2011
10 anos

Fundação: 19/11/2001
20 anos

Fundação: 05/10/2011
10 anos

NATUREZA COSMETICOS

Fundação: 05/12/2011
10 anos

IGUMA COMERCIO DE CEREAIS

Fundação: 26/10/2011
10 anos

CENTER TINTAS

Fundação: 26/10/2011
10 anos

SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2021

CIS GROUP
RUA: AZIZ RASSELEN, N. 19, BAIRRO: VILA POPULAR
R677 9986118000
OTICA LUZ
RUA: AV. MARCELINO PIRES, N. 2242, BAIRRO: CENTRO
O677 342667457
PATAGONIA
RUA: EXTREMOSA, N.295, BAIRRO: ECOVILLE
E677 9969993337
LIDIO PINTURAS EM GERAL

15

VIVA

COM SEU
PATRIMÔNIO BEM
PROTEGIDO.
SEGURO RESIDENCIAL

O Seguro Residencial do Sicoob é a opção
certa para proteger a sua casa. Além de
todas as coberturas de um completo seguro
residencial, oferece benefícios e garantias
que vão desde danos elétricos, incêndio e
roubo até responsabilidade civil. Tudo de
forma simples e segura, para você dormir
tranquilo, sem se preocupar com a segurança
de seu lar. Procure uma cooperativa.
DOURADOS

Av. Marcelino Pires, 3130, Centro

(67) 3416-4400

MARACAJU

Rua 11 de Junho, 520, Centro

(67) 3458-6000

RIO BRILHANTE

Rua Benjamin Constant, 814, Centro

(67) 3452-2929

Que a paz e a harmonia

feﬆejados no natal

eﬆejam presentes em

todos os dias do seu ano novo.

Feliz Natal e

Boas Festas!

Somos feitos
de valores.

