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A saúde do nosso comércio também é importante.
Faça como Felício, o empresário consciente!
PÁG. 4

COVID-19

ACED E SEBRAE

A corrida empresarial na pandemia
exige reinvenção para superar crise
PÁG. 7

Parceria estimula empresas a
adotarem medidas de segurança
em Dourados
PÁG. 8

Oportunidade é
vacina contra crise!
Palavra do Presidente
A Lição da Pandemia
Dourados está resistindo com seriedade, serenidade, fé e coragem esta pandemia avassaladora provocada
pelo vírus corona. Por ser uma cidade privilegiada pelas
suas características, formação e extensão geográfica,
planejada e bem arborizada, aliada ao bom comportamento de seus moradores, teve a honrosa classificação
como umas das cidades que menos teve incidência negativa nas estatísticas de avanço pandêmico.
A ACED se torna credora de uma pequena parcela
neste “Ranking”, por ter se empenhado desde o começo,
disponibilizando seus meios de divulgação para conscientização e instrução sugeridas pelas autoridades responsáveis na manutenção da ordem e sanidade da nossa
população.
Não sabemos em que estágio se encontra este mal,
por ser imprevisível e desconhecido, mas, nos comportamos de forma tranquila e crentes de que o pior já superamos.
Mas, como serão nossos dias futuros?
A grande lição desta pandemia é a de que fomos
globalizados numa situação de seres humanos, com suas
necessidades de relacionamentos social, moral, religioso,
predominando a solidariedade e respeito.
No tocante ao mercado com suas inter-relações
capital/trabalho, com certeza haverá uma mudança comparada ao comodismo e vícios que vínhamos praticando.
Neste campo, levando ao nosso convívio particular,
a ACED continuará com toda sua disposição para levar
aos seus associados e por conseguinte ao mercado em
geral, seu portifólio de informações, consultoria e assistência para viabilizar seu empreendimento, tendo como
parceiros entidades coordenadas pelo SEBRAE e supervisionada pela nossa entidade superiora, a FAEMS.
Também levaremos nossas preocupações aos órgãos constituídos municipais, estaduais e federais, no
intuito de aliviar nossa carga contributiva, que corresponderá a uma responsabilidade ainda maior, com as
adequações para atendimento as normas estabelecidas
pelo Comitê de Enfrentamento ao COVID-19 e OMS.
A nossa fé esta renovada, vamos à luta!

Quem poderia imaginar ao comemorar a chegada de 2020 a
enorme crise econômica causada por um minúsculo COVID 19
(que ninguém convidou) e que está arrasando com as economias
mundiais, jogando os PIBS no lixo, com exceção da China que todos
sabemos manipula seus dados.
E onde nós Presidentes das ACEs de Mato Grosso do Sul nos
colocamos no meio desse problema que, no Brasil deixou de ser
só da saúde e virou político; todos sabemos das manobras sórdidas para derrubar nosso Presidente da República, lideradas pelos
outros poderes que não querem e farão tudo para não permitir as
mudanças que libertarão o crescimento e o PIB do Brasil; e o comércio nessa situação que tantos impostos recolhe, é proibido de
trabalhar, tem que se adaptar as novas regras, demitir funcionários
gerando incertezas futuras, ficar subordinado a alguns desmandos
de prefeitos que usam a pandemia politicamente, que não estão
nem ai para o caos social que se aproxima com consequências difíceis de quantificar no momento. Enfim não vamos debater política
e sim em como sair desta crise.
Temos e devemos procurar novas fórmulas para nossos negócios; para alguns a delivery não só solucionou o problema como
aumentou os ganhos; para outros temos que estudar o meio termo;
o setor de serviços (leia-se turismo) com as pessoas se locomovendo menos por várias razões (pandemia e econômica) tem que criar
mecanismos de atração ou vai morrer à mingua; veja o exemplo das
companhias aéreas (de uma média de 75.000 vôos em determinado horário no mundo, voavam semana passada apenas 5.718 aviões); enfim temos que nos reinventar e ai entram as ACES, a FAEMS
e o SEBRAE. Juntos podemos pleitear apoio aos bancos oficiais,
insistir a nível estadual na redução de impostos e prazos maiores
(afinal o governo federal está derramando recursos para os estados superarem a crise); prefeitos estão recebendo verbas para a
pandemia, mas demissões foram mínimas, reduções salariais idem,
afinal o micro, pequeno e médio empresário é que tem que arcar
com essas medidas amargas, pois o salário deles cai na conta e dos
empresários eles tem que correr atrás.
Enfim mando essa carta a pedido da ACED, de seu Presidente
meu amigo Nilson e de toda sua Diretoria, que estão fazendo o máximo para digerir literalmente a pandemia, os desmandos políticos,
que usam e abusam em determinados casos de uma “burrice esférica” (em qualquer nível de governo). Mas além das mudanças que
faremos da melhor forma possível, pois nada mais será como antes,
temos uma ARMA contra esses postulantes a cargos públicos que é
o VOTO. A oportunidade tem que ser nossa e não deles.
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Nilson Aparecidos dos Santos
Presidente da ACED
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Fiquem com a benção de Deus.
Délia Godoy Razuk
Prefeita do Município de Dourados
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A pandemia da Covid-19 já é parte da nossa vida, do
nosso cotidiano, e nossos filhos e netos saberão mais dela
nos livros de história. Enquanto isso, todos nós trabalhamos
arduamente para mitigar seus efeitos em todas as searas,
notadamente nos sistemas de saúde e na economia.
Wiston Churchill, um dos maiores estadistas que o
mundo já conheceu e que liderou a resistência européia a
Hitler, certa vez cunhou a seguinte frase: “O sucesso não é
definitivo; O fracasso não é fatal; O que conta é a coragem
de continuar” – pensamento esse que se adequa exatamente ao momento histórico que vivemos.
A retração econômica já é uma realidade. Contudo, a
capacidade de se reinventar do empresariado brasileiro já
foi demonstrada em inúmeras outras ocasiões. Soma-se a
isso a coragem de empreender em um ambiente de negócios
muitas vezes desfavorável. Essa é a lógica do trabalho do
empresário em nosso país. Uma lógica que a todos inspira e
que, certamente, conduzirá nossa economia de volta a dias
melhores, além de manter nossa Dourados em pé.
Outro grande líder, Barack Obama disse: “Nossos desafios podem ser novos. As ferramentas utilizadas para
enfrentá-los podem ser novas. Mas os valores dos quais
dependem nosso êxito – trabalho duro e honestidade, coragem e lealdade, são elementos já conhecidos”. Nada poderia
ser mais atual!
Coragem meus amigos!
Um forte abraço.
Alan Guedes
Presidente da Câmara de Vereadores de Dourados

Os desafios da administração municipal são gigantes, vez com a escassez financeira, outras com a pandemia do Covid-19, que nos tomou sem aviso.
Dentro desse contexto, parcerias foram consolidadas e estamos conseguindo levar ao comércio de Dourados, a condição necessária para enfrentar essa crise,
com discussões pontuais e produtivas na manutenção
da força empreendedora, bem como no auxílio no trabalho de conscientização da população quanto ao isolamento social e a prevenção sanitária, tão fundamentais
na contenção da contaminação comunitária.
Os resultados são satisfatórios, pois temos conseguido levar a nossa gente o menor impacto possível dessa doença com prejuízo financeiro minimizado.
Foram as “Pontes” que construímos que garantiram
e garantirão o êxito de nossa luta.
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ACED cria campanha publicitária pela
abertura responsável e consciente do
comércio em Dourados
Empresas ficaram fechadas por mais de 15 dias para evitar
aglomerações e a proliferação do novo coronavírus no município
CAMPANHA PUBLICITÁRIA
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Com quase 220 mil habitantes e polo de uma região de 30 municípios onde moram pelo menos 800 mil
pessoas, Dourados teve o comércio fechado por mais de
15 dias neste ano, por determinação da prefeita Délia
Razuk. O objetivo da ação, foi conter a proliferação do
novo coronavírus e seguir as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde.
Após esse período, a diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Dourados – ACED, esteve na
administração municipal, solicitando a reabertura do
comércio, e um Comitê de Gerenciamento de Crise do
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Coronavírus, foi instituído pela Prefeitura
Municipal. No último dia 7, um novo decreto foi publicado, flexibilizando as medidas
de prevenção do contágio do Covid-19 em
Dourados.
Mas para que o comércio se mantenha
aberto, os estabelecimentos deverão intensificar as ações de limpeza do ambiente; disponibilizar álcool em gel ou água e
sabão para higienização própria dos clientes; fornecer aos seus trabalhadores os
equipamentos de proteção, como máscara
e luvas, não realizar anúncios de ofertas
em via pública; divulgar informações sobre
o coronavírus e das medidas de prevenção;
realizar a manutenção do distanciamento
entre os consumidores e controle para evitar aglomeração de pessoas.
Diante dessa situação, a ACED criou
uma campanha publicitária de orientação
aos empresários, com o objetivo de manter
o comércio de Dourados aberto. A ACED
acredita, que a campanha trará reflexos
positivos ao comércio em todos aspectos.
“Precisamos nos unir em uma rede do bem,
já que o comércio não pode parar. O nosso grande objetivo é orientar a sociedade em geral, sobre o que precisa
ser feito para que a economia continue girando em Dourados”, disse o diretor de marketing, Paulo Ajax.
A peça da campanha é um vídeo de 50 segundos,
que mostra a importância do comércio não parar para o
emprego continuar, e mostra o comerciante Felício, um
empresário consciente que respeita o decreto municipal
e a saúde de todos, pois só assim, o comércio será movimentado e a esperança renovada.

ACED, Sebrae e Caixa Econômica
divulgam linha de crédito para
empresas de Dourados
A Associação Comercial e Empresarial de Dourados
(ACED), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Caixa Econômica Federal, firmam convênio e divulgam linha de crédito para empresas
se sustentarem neste período de economia do Covid-19
em Dourados. A linha de crédito será oferecida apenas as
micro e pequenas empresas e aos microempreendedores
individuais (MEI).
O montante que será disponibilizado é de R$ 7,5 bilhões, o equivalente a 1% da carteira do banco estatal, e
administrado pelo Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas (Fampe), do Sebrae e deverá atender um
dos segmentos mais afetados pela redução na atividade
econômica em razão da pandemia do novo coronavírus.
Para o presidente da ACED, Nilson Santos, essa operação é extremamente importante, porque oferece crédito para uma parcela do segmento da economia que tem
tido poucas oportunidades ultimamente. “De fato, os pe-

quenos empresários e MEI são os que mais sofrem nessa
crise, e essa linha de crédito terá período de carência que
pode chegar a 12 meses, com pagamento parcelado entre
24 e 36 meses, é um respiro para essa crise do comércio”,
disse Nilson.
Os MEI podem acessar até R$ 12,5 mil de crédito,
com carência de 9 meses e taxas de juros de 1,59% ao
mês, com prazo de dois anos para o pagamento. Já as
micro empresas terão à disposição linhas de até R$ 75
mil, com carência de 12 meses, a taxas de 1,39% ao mês
e até 30 meses para pagar. As empresas de pequeno
porte poderão acessar até R$ 125 mil em crédito, com
juros de 1,19% ao mês, carência de 12 meses e prazo
de pagamento de até 36 meses. Os interessados no
acesso aos recursos, deverão acessar o portal da Caixa
Econômica Federal, para manifestar o interesse e fazer o cadastro. Outras informações podem ser obtidas
pelo telefone 2108 8000.

Presidente da ACED, Nilson Santos, com sua assessora de imprensa

Para garantir a sobrevivência de uma empresa neste cenário de incertezas que o País está vivendo, o empresário precisa se adaptar. Pensando nisso, o Sebrae
realizou na última quarta-feira, dia 6, uma transmissão
piloto com as ACES da região da Grande Dourados, do
Conesul e da Fronteira, com o objetivo de oferecer o
Sebrae Orienta, um programa de consultoria gratuita,

on-line e personalizada para as necessidades de cada
empresa.
Representando a Associação Comercial e Empresarial de Dourados – ACED, o presidente Nilson Santos,
participou do encontro, que foi coordenada pela gerente regional, Flávia Rosa, pelo diretor Tito Estanqueiro
e, supervisionada pelo presidente da FAEMS, Alfredo
Zamlutti Junior.
No pacote do programa, estão inclusas, 4h de aconselhamento online e gratuito em Gestão Financeira, 4h
de aconselhamento online e gratuito em Marketing Digital, 4h de aconselhamento online e gratuito em Mercado
e Vendas, 1 peça para divulgação on-line (post para redes sociais, e-mail marketing, banner, voucher, etiqueta
para embalagem ou cardápio virtual) com direito a até
duas alterações.
“São soluções totalmente online, gratuitas e personalizadas para ajudar os nossos empresários a minimizar os efeitos da pandemia nos negócios. É um momento
para o empreendedor reinventar-se, e nossa associação,
em parceria com o Sebrae, já está oferecendo o programa aos nossos associados”, disse Nilson.
Para se cadastrar é só acessar a página: orienta.ms.
sebrae.com.br ou ligar no telefone 0800 570 0800.
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ACED participa de transmissão
piloto com o Sebrae
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Quase um terço das cidades de
MS já tem casos de covid-19
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Mesmo com uma enxurrada de informações sobre a
gravidade do novo coronavírus, e as orientações de autoridades que conhecem a estrutura de saúde do Estado para
prevenir o contágio, quase um terço das cidades de Mato
Grosso do Sul já tem casos de Covid-19.
O fato de o Estado ser o segundo menor em número
de casos do País, até o momento, de 62% do total de infectados não estarem mais apresentando sintomas, e a taxa
de ocupação de leitos de UTI por pessoas que contraíram a
Covid-19 em Mato Grosso do Sul ser baixa, não garante que
daqui a duas ou três semanas a situação se mantenha sob
aparente controle.
De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, que
mesmo com toda estruturação para enfrentar o vírus, pede
conscientização das pessoas para enfraquecer a curva de
novos casos que continua ascendente, a transmissão comunitária existe e não é possível saber quem tem o vírus ou
não.
O farmacêutico-bioquímico e diretor de relações públicas da ACED, José Prado Mansor, alerta que o vírus do
Covid-19 é resistente a temperatura de 27ºC e talvez por
isso, o número de casos em Dourados ainda está baixo. “Por
estarmos em temperaturas sempre altas, o vírus não resiste
e morre, reduzindo assim sua propagação. Mas, segundo a
meteorologia, já no início deste mês, a temperatura no nosso Estado vai cair, o frio vai chegar e por isso, é preciso mais
cuidado e isolamento, porque o vírus ficará mais tempo em
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nosso convívio”, disse Mansor.
Mas a grande dificuldade está no isolamento social. O
número de pessoas adeptas ao distanciamento social em
Mato Grosso do Sul está cada vez menor. Segundo informações do Governo do Estado, o monitoramento via geolocalização referente a última segunda-feira, dia 4, mostra
taxa de isolamento de 38,4% no MS. O índice só fica atrás
do 31,9% registrado no último dia do mês de abril. Para
Mansor, o baixo isolamento social é reflexo do aumento expressivo de casos nos últimos dias. “A cada dia mais, estamos com menor isolamento social em Mato Grosso do Sul.
Isso vai refletir daqui 15, 21 dias, em números piores. Por
isso pedimos para que fiquem em casa, saiam só se houver
necessidade, não é momento de passear no final de semana”, enfatizou.
Drives-thru já está funcionando em Dourados
A iniciativa que deu certo em Campo Grande, otimizando a disponibilidade dos diagnósticos de coronavírus,
foi implantada em Dourados. É o drive-thru - sistema no
qual os testes são realizados dentro do próprio veículo, com
o mínimo de contato, de forma segura, eficiente e rápida.
Para atendimento, a população tem que ligar no Disk
Coronavírus Dourados, pelo telefone (67) 3311 6263. Serão realizados 30 exames por dia. Neste mesmo número,
será possível não apenas a realização de exames, como também tirar dúvidas sobre a doença.

A corrida empresarial na pandemia
exige reinvenção para superar crise
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Muito já foi dito sobre a tragédia da covid-19 e a
necessidade de isolamento social nessa fase mais aguda
da contaminação. Mas a crise gerada pela pandemia, vai
além da saúde e impacta todas as áreas da vida em sociedade. O cenário econômico é um dos mais afetados
perante as recomendações de distanciamento para a
proteção da população. Em Dourados, com a suspensão
de parte das atividades comerciais por mais de 15 dias e
das aglomerações, profissionais autônomos e pequenas
empresas foram gravemente prejudicados.
Para o contador e diretor de assuntos estratégicos
da ACED, Domingos Renato Ventorini, as empresas que
não tem capital de giro próprio ou que já vinham com um
Prefeitura reabriu o comércio, mas é preciso seguir Decreto nº 2511
alto grau de endividamento, deverão demitir colaboradores, atrasar pagamentos ou até mesmo fechar as portas.
Questionados sobre o prazo em que conseguiriam
“Neste momento não podemos fazer uma estimativa de
manter
as contas em dia, 28% respondeu que por menos
perdas em valores, pois alguns segmentos estão totalmente fechados, como o de eventos, por exemplo. Mas de um mês. Outros 28% responderam que conseguem
em contrapartida, o fechamento da fronteira Brasil-Pa- se manter adimplentes por até dois meses. Ao analisar
raguai é benéfico, pois as compras que seriam feitas lá, o comprometimento financeiro dos consumidores, o leserão realizadas em nosso município e com a redução de vantamento apontou que, em média, 49% têm alguma
compra parcelada e 27% têm financiaviagens, o consumidor será obrimentos ou empréstimos a pagar.
É preciso reduzir gastos,
gado a gastar mais no comércio de
O mesmo levantamento da Boa
renegociar,
refinanciar,
Dourados”, disse Ventorini.
Vista
revelou que 80% dos consumidoreinventar-se e fazer
Mas toda dificuldade dá espares brasileiros já fizeram uma revisão
mudanças para lidar com
ço para a criatividade. Para tentar
do orçamento doméstico. Além disso,
driblar a crise causada pela doena realidade em meio à
mostrou que 59% têm perspectiva de
ça, o ‘grupo de risco econômico’ do
crise causada pelo novo
que precisarão recorrer a empréstimos.
vírus, profissionais autônomos e
coronavírus.
Dentre os 52% dos entrevistados que
pequenos empreendedores, usam
disseram que não vão conseguir mana criatividade e a tecnologia para continuar oferecendo
ter
as
contas
em
dia, 83% responderam que precisarão
seus serviços mesmo no período de isolamento social. “O
recorrer
a
crédito.
Já entre aqueles que estimam conempresário douradense precisa aproveitar esse momento e investir no e-commerce e em delivery. Vendas via seguir manter as contas em dia, 34% considera a possimeio digital e telefônico não pararam e temos exemplos bilidade de vir a recorrer de algum tipo de crédito extra.
Mas para Domingos Ventorini, recorrer a linha de
de restaurantes e até supermercados em nossa cidade
crédito não resolve o problema. “A linha de credito não
vendendo por aplicativo”, informou Domingos.
Mas segundo o levantamento da Boa Vista, com a está tão fácil assim, porém tomar dinheiro no mercado
crise provocada pela pandemia do coronavírus, mais da não resolve o problema, somente retarda e aumenta,
metade dos brasileiros ficará inadimplente. Na pesquisa, pois tem os encargos financeiros. O que o empresário
52% dos consumidores brasileiros afirmaram que não precisa é inovar e manter suas vendas, cortando os gasvão conseguir pagar as contas ou só vão poder arcar com tos desnecessários. O problema do vírus é sério, e se
parte delas nesse momento de pandemia. Os outros 48% cada um fizer a sua parte com relação a higiene, logo
disseram que vão conseguir pagar todas as contas em dia. sairemos da crise”, enfatizou.
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Parceria estimula empresas a adotarem
medidas de segurança em Dourados
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Para mais inscrições e informações em Dourados, os interessados devem procurar a ACED, pelo telefone (67) 34168618.
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Sebrae e ACED divulgam consultoria gratuita com procedimentos operacionais para adequar o negócio aos requisitos da vigilância sanitária
Diante da pandemia do novo coronavírus, as empresas
devem se adequar para garantir a segurança dos clientes
e atender a normas municipais. Pensando nisso, o Sebrae/
MS, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial
de Dourados (ACED), divulga uma consultoria gratuita para
ajudar os negócios a adotarem os requisitos da vigilância
sanitária.
A Consultoria em Saúde e Segurança no Trabalho,
desenvolvida por técnicos do Sesi/MS e ofertada na plataforma Sebrae Orienta – criada especialmente para levar
soluções aos empresários neste momento – auxilia os interessados a desenvolverem Procedimentos Operacionais
Padrão (POP), a partir da elaboração de um plano de ação
para cada empreendimento.
A Prefeitura de Dourados flexibilizou a abertura do comércio, mas com normas que precisam ser seguidas pelas
empresas. Entre elas, estão a oferta de equipamentos de
proteção aos colaboradores e álcool em gel para higienização dos clientes. Para a gerente da Unidade Regional do
Sebrae/MS, Flávia Rosa, é fundamental que o empresário
atenda às medidas de saúde pública e contribua para diminuir os impactos da transmissão comunitária da Covid-19.
“Se o empresário implementar o plano, vai oferecer
ao cliente segurança em acessar seu ambiente, contribuindo para que o impacto da transmissão comunitária
seja menor. É importante que os empreendimentos aces-

sem esta oferta do Sebrae e utilizem o serviço de biossegurança que o Sesi faz. Se houver um plano de biossegurança na maioria dos negócios de Dourados e região,
teremos empresas mais preparadas para a crise que estamos passando”, disse.
A ACED, parceira do Sebrae em Dourados, auxilia a
sensibilizar os empresários na realização da consultoria e
na importância da adoção das medidas de biossegurança.
Segundo o presidente da entidade, Nilson Aparecido dos
Santos, elas são fundamentais para a “restauração da normalidade” em menor tempo.
“A biossegurança é uma ferramenta necessária para
que, em menor tempo, haja a restauração da normalidade,
voltando o setor produtivo e consumidor a terem esperanças renovadas. As empresas de Dourados, mediante pesquisas feitas com nossos associados, se prontificaram a seguir
todos os protocolos do Comitê de Enfrentamento à Crise,
instituído por decreto municipal, conscientes da responsabilidade com o bem-estar social e econômico”.
Os empresários têm entendido seu papel e buscado
atuar de forma positiva. Para o proprietário da Açotelha
Produtos, Nelson Brait, os negócios que adotarem as medidas vão passar credibilidade para os clientes. “Representa segurança para clientes para a equipe de colaboradores,
transmite uma confiança na empresa, porque ela está trabalhando para o bem-estar de toda a população que vai
usufruir desse trabalho de biossegurança. Precisamos
manter as empresas abertas com segurança e responsabilidade”, destaca.

9

MARÇO/ABRIL DE 2020

DADOS SERVIÇO CENTRAL
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
SCPC
De: 13/02/2020 até 04/05/2020
Tipo: Exclusão
Quantidade: 1.694
Valor: R$ 1.805.425,96

SUPERMERCADO
PASSE BEM

Fundação: 22/06/1980

Fundação: 20/06/1990

40 anos

30 anos

VILSO MOVEIS

RANCHAO MATERIAS
PARA CONSTRUCAO

Fundação: 24/06/1990

Quantidade: 2.971
Valor: R$ 2.272.115,38

30 anos

20 anos

ECONOMICA
CALCADOS

OCA
AMBIENTAL

GLOBAL CONSULTORIA FINANCEIRO
AV.MARCELINO PIRES, N. 3440 - JD.CARAMURU
Tel: (67) 3033-8800
CORPORE INCORPORADORA E CONSTRUTORA
R.MONTE ALEGRE, N. 2395 - VILA PLANALTO
Tel: (67) 3033-8800
DI CASTRO SEMI JOIAS
R. GUANABARA, N. 205 - FLOR DE MAIO
Tel: (67) 99601-2801

Fundação: 01/06/2000

Fundação: 10/06/2000

Fundação: 19/05/2010

20 anos

10 anos

PINK STARRAQUEL AREVALO

ERICA
DISTRIBUIDORA

Fundação: 21/05/2010

Fundação: 13/04/1990

10 anos

30 anos

LOJA
POPULAR

CALÇADOS
LUCENA

Fundação: 11/04/2000

Fundação:24/04/2000

DOURALIMPE
R.MONTE ALEGRE, N.126 - JD.TROPICAL
Tel: (67) 3020-8050

20 anos

20 anos

PELE NATURAL COSMETICOS
R.MAJOR CAPILE, N. 2220 - JD.CENTRAL
Tel: (67) 99209-9940

CARTAO SAUDE
MATER DEI

MS PNEUS
LTDA ME

GAVIC COSMETICOS
R.HAYEL B.FAKER, N. 2767 - JD.CARAMURU
Tel: (67) 3421-1503
MJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA
AV.LIBERDADE, N.220 - JD.LONDRINA
Tel: (67) 3424-2910
AGILEX
AV. JOAQUIM T. ALVES, N.1480
Tel: (67) 3422-5180
LOKAL DA MODA
R.MELVIN JONES, N.570
Tel: (67) 99665-9905
SUPER 10 SUPERMERCADO
R.EULALIA PIRES, N.898 - JD.CLIMAX
Tel: (67) 3038-4139
KS PECAS PARA CAMINHOES
AV.MARCELINO PIRES, N. 7020 - JD.MARCIA
Tel: (67) 3424-2024
MARÇO/ABRIL DE 2020

JORNARADIO E
TELEVISAO
GRANDOURADOS FM

De: 13/02/2020 até 04/05/2020
Tipo: Inclusão

NOVOS
ASSOCIADOS

10

EMPRESAS
ANIVERSARIANTES
DECENAIS

TRANS TUR
R.EDUARDO CERZOSIMO DE SOUZA, N.268 - PQ.ALVORADA
Tel: (67) 99922-9622
AGUIPEL
R.FREI ANTONIO, 2355
Tel: (67) 3033-0502
FRANZOLIN INCORPORADORA
R.JOAO V. FERREIRA, N. 2043 - VILA PROGRESSO
Tel: (67) 3021-5552

Fundação: 24/04/2000

Fundação: 25/04/2000

20 anos

20 anos

AMBIENTAL
& CIA

MAURICIO
AUTOMOVEIS

Fundação: 05/04/2010

Fundação: 13/04/2010

10 anos

10 anos

PRO-INFO

CONECTA
FLEX

Fundação: 13/04/2010

Fundação: 15/04/2010

10 anos

10 anos

OTICA DOURADOS

FAMAC MOVEIS P/
ESCRITORIO E INFORM

Fundação: 15/04/2010

Fundação: 23/04/2010

10 anos

10 anos

DIRCE ANTUNES
CARNEIRO

INSTITUTO
MUNAMUNDI
EDUCAÇÃO

Fundação: 27/04/2010

10 anos

Fundação: 28/04/2010

10 anos

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FEVEREIRO 2020

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JANEIRO 2020
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

VALOR
900,41
42.197,50
32.763,20
881,00
6.969,70
11.000,00
2.467,51
10.098,16
7.380,35
1.747,27
550,00
116.955,10
VALOR
18.178,29
11.989,86
989,13
33.135,84
884,27
7.520,19
4.616,96
3.533,66
2.947,52
592,50
123,00
22.731,13
1.367,68
90,00
1.122,07
1.735,25
692,50
112.249,85

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
RELATÓRIO FINANCEIRO JANEIRO 2020
1
2
3

RECEITAS
DESPESAS
SUPERAVIT (1-2)

4
5
6

SALDO EM 31/12/2019
SUPERAVIT
SALDO EM 31/01/2020 ( 4+5)
CONCILIAÇÃO DE CAIXA/BANCO
SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1717-6
SALDO BANCÁRIO C.E.F C/C 1015-5 CONVÊNIO PREFEITURA
SALDO BANCÁRIO SICREDI C/C 20710-1
SALDO BANCÁRIO SICOOB C/C 10051-0
CAIXA
CHEQUES PRÉ-DATADOS/CARTÃO
CHEQUES DEVOLVIDOS
SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11+13)

7
8
9
10
11
12
13
14

RESULTADO

R$
R$
R$

VALOR
116.955,10
(112.249,85)
4.705,25

R$
R$
R$

19.672,54
4.705,25
24.377,79

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

3.820,18
13.609,00
3.828,09
82,84
1.472,92
1.193,96
370,80
24.377,79

RECEITAS
ADMINISTRATIVAS
VENDA VEÍCULO FIAT UNO
MENSALIDADES
SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR
EVENTOS ( PALESTRA SEBRAE INSPIRA / CURSO SENAC COMÉRCIO)
PUBLICIDADE ( EMAIL MARKETING / JORNAL ACED / CALENDÁRIO / ENCARTE )
DEPARTAMENTO MÉDICO / REPASSE
REPASSES ( AGILEX / BOA VISTA)
FINANCEIRAS ( ESTORNO TARIFA)
LOCAÇÕES AUDITÓRIO/HALL
SERVIÇOS BALCÃO
CONVÊNIOS ( COOPERCARD / SÃO FRANCISCO SAÚDE )
PATROCÍNIOS ( CHA PARA MULHERES EMPREENDEDORAS)
DESCONTOS/JUROS
TOTAL RECEITAS
DESPESAS
OPERACIONAIS
ADMINISTRATIVAS
MANUTENÇÃO PRÉDIO
DESPESAS COM PESSOAL
EVENTOS ( CHÁ PARA MULHERES EMPREENDEDORAS / CURSO SENAC)
PUBLICIDADE/PROPAGANDA (JORNAL / CALENDÁRIO 2020)
SCPC SISTEMA BOA VISTA
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES
IPTU 2020
FINANCEIRAS
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
PATROCÍNIO/APOIO
ACICG / REPASSE SCPC ( NOVEMBRO 2019)
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA )
DESPERTAR PARA O TRABALHO
CONVÊNIO PREFEITURA / REPASSE NATAL PARA TODOS 2019
FINANCIAMENTO SICREDI
JUROS/DESCONTOS
TOTAL DESPESAS

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

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14

4
5
6
7
9
10
11
12
13
14

RECEITAS
DESPESAS
SUPERAVIT (1-2)

RESULTADO
SALDO EM 29/02/2020
SUPERAVIT
SALDO EM 31/03/2020 ( 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
CHEQUES DEVOLVIDOS
SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11+13)

R$
R$
R$

RECEITAS
DESPESAS
DEFICIT (1-2)

RESULTADO
SALDO EM 31/01/2020
DEFICIT
SALDO EM 29/02/2020 ( 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
CHEQUES DEVOLVIDOS
SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11+13)

R$
R$
R$

VALOR
124.192,13
(143.131,41)
(18.939,28)

R$
R$
R$

24.377,79
(18.939,28)
5.438,51

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

1.528,15
1.822,47
42,94
871,62
802,53
370,80
5.438,51

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL 2020

VALOR
1.004,20
39.960,00
33.564,09
718,00
2.745,00
11.000,00
2.165,63
8.130,16
4.900,80
789,27
2.586,00
107.563,15
VALOR
16.310,69
9.825,18
1.285,53
26.304,35
3.083,83
5.891,69
4.616,96
1.338,01
1.908,52
147,41
53,00
1.344,48
324,69
1.735,25
123,59
74.293,18

RECEITAS
ADMINISTRATIVAS
MENSALIDADES
SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR
EVENTOS ( PALESTRA SEBRAE INSPIRA )
PUBLICIDADE ( EMAIL MARKETING / JORNAL ACED )
DEPARTAMENTO MÉDICO / REPASSE
REPASSES ( AGILEX / BOA VISTA)
DISTRIBUIÇÃO RESULTADOS SICREDI
LOCAÇÕES AUDITÓRIO / HALL
SERVIÇOS BALCÃO
CONVÊNIOS ( COOPERCARD / SÃO FRANCISCO SAÚDE )
PATROCÍNIOS (CHA MULHERES EMPREENDEDORAS/ DESPERTAR P/TRABALHO)
DESCONTOS/JUROS
TOTAL RECEITAS
DESPESAS
OPERACIONAIS
ADMINISTRATIVAS
MANUTENÇÃO PRÉDIO
DESPESAS COM PESSOAL
EVENTOS
PUBLICIDADE/PROPAGANDA
SCPC SISTEMA BOA VISTA
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES
FINANCEIRAS
CERTIFICADO DIGITAL
PATROCÍNIO/APOIO ( COVID-19)
ACICG / REPASSE SCPC ( DEZEMBRO 2019)
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA )
DESPERTAR PARA O TRABALHO ( MARÇO 2020)
FINANCIAMENTO SICREDI
JUROS/DESCONTOS
TOTAL DESPESAS

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
RELATÓRIO FINANCEIRO MARÇO 2020
1
2
3

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

VALOR
980,57
13.000,00
40.477,50
33.843,78
801,00
1.435,00
11.000,00
3.622,92
131,00
7.002,16
5.732,01
2.143,01
4.000,00
23,18
124.192,13
VALOR
13.402,93
11.094,15
6.635,00
27.689,81
3.599,60
5.937,33
4.616,96
3.042,36
16.837,09
2.265,97
100,00
25,00
28.904,52
1.454,83
1.700,00
13.730,50
1.735,25
360,11
143.131,41

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
RELATÓRIO FINANCEIRO FEVEREIRO 2020

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MARÇO 2020
RECEITAS
ADMINISTRATIVAS
MENSALIDADES
SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR
EVENTOS ( PALESTRA SEBRAE INSPIRA / CURSO SENAC COMÉRCIO)
PUBLICIDADE ( EMAIL MARKETING / JORNAL ACED / CALENDÁRIO )
DEPARTAMENTO MÉDICO / REPASSE
REPASSES ( AGILEX / BOA VISTA)
LOCAÇÕES AUDITÓRIO / HALL
SERVIÇOS BALCÃO
CONVÊNIOS ( COOPERCARD )
PATROCÍNIOS (CHA MULHERES EMPREENDEDORAS/ DESPERTAR P/TRABALHO)
DESCONTOS/JUROS
TOTAL RECEITAS
DESPESAS
OPERACIONAIS
ADMINISTRATIVAS
MANUTENÇÃO PRÉDIO
DESPESAS COM PESSOAL
EVENTOS ( CHÁ PARA MULHERES EMPREENDEDORAS / CURSO SENAC)
PUBLICIDADE/PROPAGANDA (JORNAL / CALENDÁRIO 2020)
SCPC SISTEMA BOA VISTA
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES
FINANCEIRAS
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
PATROCÍNIO/APOIO
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA )
DESPERTAR PARA O TRABALHO
FINANCIAMENTO SICREDI
JUROS/DESCONTOS
TOTAL DESPESAS

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

VALOR
107.563,15
(74.293,18)
33.269,97

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

VALOR
530,41
38.755,00
29.153,52
140,00
750,00
7.333,34
1.634,77
3.462,96
4.952,16
4.220,30
1.036,22
683,00
275,23
92.926,91
VALOR
16.176,29
6.371,28
590,00
23.534,93
619,12
2.165,77
4.616,96
1.990,51
5.713,32
250,00
1.125,00
21.024,37
1.580,42
1.500,00
1.735,25
1.578,11
90.571,33

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE DOURADOS
RELATÓRIO FINANCEIRO ABRIL 2020
1
2
3

R$
R$
R$

5.438,51
33.269,97
38.708,48

4
5
6

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

3.132,15
31.370,44
3,04
2.247,44
1.584,61
370,80
38.708,48

7
9
10
11
12
13
14

RECEITAS
DESPESAS
SUPERAVIT (1-2)

RESULTADO
SALDO EM 31/03/2020
SUPERAVIT
SALDO EM 30/04/2020 ( 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
CHEQUES DEVOLVIDOS
SALDO CONCILIADO (7+8+9+10+11+13)

R$
R$
R$

VALOR
92.926,91
(90.571,33)
2.355,58

R$
R$
R$

38.708,48
2.355,58
41.064,06

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

5.758,96
31.319,92
153,04
3.153,24
308,10
370,80
41.064,06

MARÇO/ABRIL DE 2020

RECEITAS
ADMINISTRATIVAS
MENSALIDADES
SERVIÇOS SCPC/AUXILIAR
EVENTOS ( PALESTRA SEBRAE INSPIRA / CURSO SENAC COMÉRCIO)
PUBLICIDADE ( EMAIL MARKETING / JORNAL ACED / CALENDÁRIO / ENCARTE )
DEPARTAMENTO MÉDICO / REPASSE
REPASSES ( AGILEX / BOA VISTA)
LOCAÇÕES AUDITÓRIO/HALL
SERVIÇOS BALCÃO
CONVÊNIOS ( COOPERCARD / SÃO FRANCISCO SAÚDE )
PATROCÍNIOS ( UNIFORME )
TOTAL RECEITAS
DESPESAS
OPERACIONAIS
ADMINISTRATIVAS
MANUTENÇÃO PRÉDIO
DESPESAS COM PESSOAL
EVENTOS ( SEMANA DA PÁTRIA / CURSO SENAC)
PUBLICIDADE/PROPAGANDA (JORNAL / CALENDÁRIO 2020)
SCPC SISTEMA BOA VISTA
IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES
DESPESAS FINANCEIRAS
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
PATROCÍNIO/APOIO
ACICG / REPASSE SCPC ( OUTUBRO 2019)
CONVÊNIOS (PLANO SAÚDE / FARMACIA )
DESPERTAR PARA O TRABALHO
CONVÊNIO PREFEITURA / REPASSE NATAL PARA TODOS 2019
FINANCIAMENTO SICREDI
JUROS/DESCONTOS
TOTAL DESPESAS
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