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Dê um presente para Cassilândia:

COMPRE NO COMÉRCIO LOCAL!
Não há outra fórmula. Para estimular nossa economia, gerar mais
e melhores empregos e, consequentemente, a cidade crescer e
se desenvolver é necessário que valorizemos o comércio local.
Assim gira a roda da economia: o consumidor faz compras aqui
e o comerciante, por sua vez, gera os empregos. Os novos 
empregos geram mais renda para a cidade, que volta para o
comércio.
Por isso, a ACEC faz questão de fazer esse debate e se
coloca ao lado dos associados para, juntos, criarmos
campanhas, promoções e tudo que possa atrair nossos
consumidores locais.

Para os empresários, a sugestão é
que sejam criativos na atração dos
clientes, invistam em comunicação
direta e tenha a ACEC como parceira
nessa caminhada rumo ao desenvolvimento.
Cassilândia só tem a ganhar com isso.
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Novos tempos, novas oportunidades. O 
mundo vem experimentando novas for-
mas de se comunicar e de compartilhar ex-
periências que nos obrigam a ter uma nova 
postura frente a tudo isso. A velocidade das 
informações faz com que a novidade de 
hoje seja ultrapassado ainda hoje.
No entanto, algumas coisas permanecem 
intocadas às ações do tempo e do progres-
so. Outras, mais mutantes, têm a capacida-
de de se adequarem ao mundo atual e se 

renovam sem perder suas qualidades mais tradicionais, que lhe são 
caras e foram conquistadas a duras penas.
O associativismo pode ser facilmente enqua-
drado nessa regra. À medida em que o mun-
do fica cada vez mais globalizado, paradoxal-
mente temos mais necessidades de agirmos 
localmente. As cooperativas, por exemplo, 
adquiriram capacidade de se reinventarem a 
ponto de o banco que mais cresce e se des-
taca no Brasil no momento tem essas carac-
terísticas, o Sicred. As cooperativas agrícolas 
surpreendem pela correta utilização das tec-
nologias disponíveis para facilitar seus negó-
cios e os lucros de seus associados também é 
outro exemplo interessante. Ou seja, a fórmu-
la de sucesso consiste em aliar as tradicionais 
técnicas comerciais com as ferramentas da 
moderna tecnologia. 
Em Cassilândia, nossa luta é transformar nos-
sa ACEC em referência associativa em Mato 
Grosso do Sul. Desde que assumimos a ges-
tão, temos buscado ampliar produtos e ser-
viços que possam dar agilidade, segurança 
e a certeza de que o caminho está na união 
através do associativismo, como forma de 

oferecer a estrutura e conhecimento necessários para que os em-
preendedores de nossa cidade possam crescer de forma coletiva e 
consistente. É momento de fortalecer nossa entidade. Um mais um é 
sempre mais que dois. Essa entidade, construída a partir de sonhos de 
prosperidade e muito trabalho é patrimônio de Cassilândia, orgulho 
de seu povo e parceira de seus associados. Mais do que abraçarmos 
os atuais associados é preciso conscientizar a todos os outros que o 
caminho está na junção de forças, na unidade a partir de pautas cole-
tivas e em uma Associação Comercial e Empresarial forte, irradiando 
conhecimentos e boas práticas capazes de alicerçar o crescimento de 
todos. Fale com seus amigos empresários. Traga-os para nosso time. 
Quem vai ganhar com isso é Cassilândia e todos os seus filhos.O associativismo pode ser facilmente enquadrado nessa regra. À medida em que o mundo fica cada vez 

mais globalizado, paradoxalmente temos mais necessidades de agirmos localmente. As cooperativas, por 

exemplo, adquiriram capacidade de se reinventarem a ponto de o banco que mais cresce e se destaca no 

Brasil no momento tem essas características, o Sicred. As cooperativas agrícolas surpreendem pela correta 

utilização das tecnologias disponíveis para facilitar seus negócios e os lucros de seus associados também 

é outro exemplo interessante. Ou seja, a fórmula de sucesso consiste em aliar as tradicionais técnicas 

comerciais com as ferramentas da moderna tecnologia.

Em Cassilândia, nossa luta é transformar nossa ACEC em referência associativa em Mato Grosso Sul. 

Desde que assumimos a gestão, temos buscado ampliar  produtos e serviços que possam dar agilidade, 

segurança e a certeza de que o caminho está na união através do associativismo, como forma de oferecer 

a estrutura e conhecimento necessários para que os empreendedores de nossa cidade possam crescer de 

forma coletiva e consistente. É momento de fortalecer nossa entidade. Um mais um é sempre mais que 
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EDITORIAL

É IMPORTANTE SE ASSOCIAR
Por José Donizete Ferreira de Freitas Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Cassilândia

Novos tempos, novas oportunidades. O mundo vem experimentando novas formas 

de se comunicar e de compartilhar experiências que nos obrigam a ter uma nova 

postura frente a tudo isso. A velocidade das informações faz com que a novidade de 

hoje seja ultrapassado ainda hoje.

No entanto, algumas coisas permanecem intocadas às ações do tempo e do 

progresso. Outras, mais mutantes, têm a capacidade de se adequarem ao mundo 

atual e se renovam sem perder suas qualidades mais tradicionais, que lhe são caras e 

foram conquistadas a duras penas.

Quem vai ganhar com isso é 

Cassilândia e todos os seus filhos.

dois. Essa entidade, construída a 

partir de sonhos de prosperidade e 

muito trabalho é patrimônio de 

Cassilândia, orgulho de seu povo e 

parceira de seus associados. Mais do 

que abraçarmos os atuais associados 

é preciso conscientizar a todos os 

outros que o caminho está na junção 

de forças, na unidade a partir de 

pautas coletivas e em uma 

Associação Comercial e Empresarial 

forte, irradiando conhecimentos e 

boas práticas capazes de alicerçar o 

crescimento de todos.

Fale com seus amigos empresários. 

Traga-os para nosso time. 
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  Por José Donizete Ferreira de Freitas - Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Cassilândia



Mobilização feita pela ACEC 
com mais de 7 entidades mani-
festou contra a entrega do ser-
viço de água de Cassilândia para 
a Sanesul. A empresa estatal já 
administrou esse serviço no pas-
sado e as lembranças não são as 
melhores possíveis.

Participaram do movimento, 
além da ACEC, o Rotary Club, 
o Lions Club, o Sindicato a Loja 
Maçônica Recanto da Fraterni-
dade, o Sindicato dos Trabalha-
dores em Educação, A Associa-
ção dos Homens de Negócios 
de Cassilândia, e o Conselho de 
Pastores do município. 

No documento produzido pelo 
coletivo e encaminhado ao pre-
feito Jair Boni Cogo, consta que a 
sociedade civil organizada de Cas-
silândia entende que a entrega 

Para ter acesso ao documento elaborada pelas entidades e entregue à Prefeitura e a 
Câmara de vereadores, procure a sede de nossa entidade, ou visite o nosso Facebook. Participe! 

CIdAdAnIA

Mobilização popular para Evitar 
‘Estatização’ das Águas

da exploração da água da cidade 
para a Sanesul se configuraria em 
um enorme retrocesso, por se tra-
tar de um serviço altamente lucra-
tivo justamente por ser em nossa 
cidade um dos sistemas mais ba-
ratos do Estado, visto que o prin-
cipal poço de abastecimento de 
água local é de água jorrante, o 
que reduz consideravelmente os 
custos com a coleta da água dis-
tribuída para a população. E foi 
justamente na administração da 
municipalidade e os serviços fo-
ram retomados que ocorreram os 
maiores investimentos na cons-
trução de reservatórios de arma-
zenamento de água espalhados 
pelo município. Ou seja, defini-
tivamente, as águas são um pa-
trimônio de Cassilândia, e cabe à 
cidade gerenciar este importan-

te e fundamental serviço. Para se 
ter uma ideia, o preço da taxa mí-
nima praticado pela cidade está 
muito aquém do estabelecido 
pela Sanesul, o que prejudicaria, 
de cara, a população mais carente 
do município.

Para as entidades, a entrega 
das águas para a Sanesul seria 
um verdadeiro atraso, já que a 
tendência agora é justamente 
a remunicipalização e também 
porque contrariaria o desejo da 
população que vem se posicio-
nando contra a Concessão. Vale 
lembrar que o grande movimen-
to popular feito à época da reto-
mada do sistema pelo município 
se deu justamente pelo descaso 
da Sanesul, e hoje o que precisa 
mesmo é o que o município invis-
ta ainda mais nesse serviço.

‘A água é mais que direito e um 
bem fundamental para a vida. É 
também fator de desenvolvi-
mento, já que a abundância des-
se mineral pode atrair para cá 
mais e mais empresas para ge-
rarem empregos e renda para os 
cassilandenses’ concluiu o pre-
sidente da ACEC, José Donizete 
Ferreira de Freitas.
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CIDADANIA
MOBILIZAÇÃO POPULAR PARA EVITAR 

Mobilização feita pela ACEC com mais de 7 entidades manifestou 

contra a entrega do serviço de água de Cassilândia para a Sanesul. 

A empresa estatal já administrou esse serviço no passado e as 

lembranças não são as melhores possíveis. 

Participaram do movimento, além da ACEC, o Rotary Club, o Lions Club, 

o Sindicato a Loja Maçônica Recanto da Fraternidade, o Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação, a Associação dos Homens de Negócios de 

Cassilândia, e o Conselho de Pastores do município. 

No documento produzido pelo coletivo e encaminhado ao prefeito Jair Boni 

Cogo, consta que a sociedade civil organizada de Cassilândia entende que 

a entrega da exploração da água da cidade para a Sanesul se configuraria 

em um enorme retrocesso, por se tratar de um serviço altamente lucrativo justamente por ser em nossa 

cidade um dos sistemas mais baratos do Estado, visto que o principal poço de abastecimento de água local é 

de água jorrante, o que reduz consideravelmente os custos com a coleta da água distribuída para a população. 

E foi justamente na administração da municipalidade e os serviços foram retomados que ocorreram os maiores 

investimentos na construção de reservatórios de armazenamento de água espalhados pelo município. Ou seja, 

definitivamente, as águas são um patrimônio de Cassilândia, e cabe à cidade gerenciar este importante e 

fundamental serviço. Para se ter uma ideia, o preço da taxa mínima praticado pela cidade está muito aquém 

do estabelecido pela Sanesul, o que prejudicaria, de cara, a população mais carente do município.

 Para as entidades, a entrega das água para a Sanesul seria um verdadeiro atraso, já que a tendência agora 

é justamente a remunicipalização e também porque contrariaria o desejo da população que vem se 

posicionando contra a Concessão. Vale lembrar que o grande movimento popular feito à época da retomada 

do sistema pelo município se deu justamente pelo descaso da Sanesul, e hoje o que precisa mesmo é o que o

município investa ainda mais nesse serviço. 

‘A água é mais que direito e um bem fundamental para a vida. É também fator de desenvolvimento, já que a 

abundância desse mineral pode atrair para cá mais e mais empresas para gerarem empregos e renda para os 

cassilandenses’, concluiu o presidente da ACEC, José Donizete Ferreira Freitas.  

‘ESTATIZAÇÃO’ DAS ÁGUAS

Mais notícias, fotos, homenagens e serviços
visite nosso site e nosso perfil no Facebook:

http://aciccassilandia.com.br
facebook.com/AssociacaoComercialEEmpresarialDeCassilandia/
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Para ter acesso ao documento elaborada pelas Entidades e entrege á Prefeitura e à 

Câmara de Vereadores, procure a sede de nossa entidade, ou visite o nosso Facebook. Participe!
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CONVÊNIOS
Usufrua dos produtos e serviços das empresas parceiras conveniadas:

APRENDA MAIS: 67-3596-1214
- Isenção na taxa de matrícula; isenção do 
material 
didático; mensalidade no Valor de R$ 69.90
ATHLÉTICA CENTER: 67-3596.240
- Desconto de 8% nas compras a prazo e de 
13% 
nas compras à vista.
CENTRO MÉDICO: 67-3596.5353
- Endocrinologista Dra. Aline Danconi 
Barbulo; 
Oftalmologista Dr. Sérgio Gustavo
Desconto de R$ 50,00 nas consultas a vista
CLÍNICA DE OLHOS: 67-3596.1303
Dr. Carlos André P. Pulino e Dra. Helenice 
Fonseca S. Pulino
Desconto de R$ 40,00 em consultas
DROGA LÚCIA: 3596.
Desconto de 15% em medicamentos em 
geral e perfumaria 
á visa, 100 dias no cheque pré-datado ou à 
vista
DR. ELTES DE CASTRO PAULINO: 67-
3596.4748
Desconto de 10% em exames de ASO - 
Atestado 
de Saúde Ocupacional
FÁRMAIS ALQUIMIA: 67-3596.3166 / 
4444
- Descontos de 15%  em medicamentos 
manipulados, e de 
12% em medicamentos de drogas ou 60 
dias no cheque.

Empresário associado, para fornecer 
o seu convênio entre em contato 

pelo número 67-3596.1522 
ou 67-98148.1958.

Retire sua guia de convênio 
na sede da nossa Entidade.

FARMÁCIA CONFIANÇA: 3596.1680 / 
67-8162.8865
- Deconto de 12% nas compras à vista.
FARMÁCIA DROGA VIDA: 67-3596.3993
- Desconto de 10% à vista e de 10% com 60 
dias 
no cheque pré-datado
HOSPITAL CLÍNICA SÃO LUCAS: 67-
3597.1122/4748
- Desconto de 11,12% em consultas e os 
demais conforme 
a tabela AMB (Associação Médica Brasileira).
IDI - INSTITUTO DE ODONTOLOGIA 
INTEGRADA: 67-3596.1369
- Desconto de 15% em tratamentos 
odontológicos à vista e 
5% de prazo.
LIB - LABORATÓRIO INSTITUTO 
BIOQUÍMICO: 67-3596.1599
- Desconto de 20% em exames laboratoriais 
internos à vista.
ÓTICA NACIONAL: 67-3596.1747
-Desconto de 6% a prazo e 15% á vista nos 
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APRENDA MAIS: (67) 3596-1214
- Isenção na taxa de matrícula; isenção do material 
didático; mensalidade no valor de R$ 69.90
ATHLÉTICA CENTER: (67) 3596.2401
- Desconto de 8% nas compras à prazo e de 13% nas 
compras à vista.
CENTRO MÉDICA: (67) 3596-5353
- Endocrinologista Dra. Aline Danconi Barbulo;
Oftalmologista Dr. Sérgio Gustavo
Desconto de R$ 50,00 nas consultas à vista
CLÍNICA DE OLHOS: (67) 3596-1303
Dr. Carlos André P. Pulino e Dra. Helenice 
Fonseca S. Pulino
Desconto de R$ 40,00 em consultas
DROGA LÚCIA: 3596-2811
Desconto de 15% em medicamentos em geral e perfu-
maria à vista, 100 dias no cheque pré-datado 
DR. ELTES DE CASTRO PAULINO: 
(67) 3596-4748
Desconto de 10% em exames de ASO – Atestado de 
Saúde Ocupacional
FARMAIS ALQUIMIA: 
(67) 3596-3166 / 3596-4444
- Descontos de 15% em medicamentos manipulados, 
e de 12% em medicamentos de drogas ou 60 dias no 
cheque.

Usufrua dos produtos e serviços das empresas parceiras conveniadas:
FARMÁCIA CONFIANÇA: 
(67) 3596-1680 / (67) 8162-8865
- Desconto de 12% nas compras à vista.
FARMÁCIA DROGA VIDA: (67) 3596-3993
- Desconto de 10% à vista e de 10% com 60 dias no 
cheque pré-datado
HOSPITAL CLÍNICA SÃO LUCAS: 
(67) 3597-1122 / 3597-4748
- Desconto de 11,12% em consultas e os demais 
conforme a tabela AMB (Associação Médica Brasi-
leira).
IDI – INSTITUTO DE ODONTOLOGIA 
INTEGRADA: (67) 3596-1369
- Desconto de 15% em tratamentos odontológicos à 
vista e 5% à prazo.
LIB-LABORATÓ-
RIO INSTITUTO
BIOQUÍMICO: 
(67) 3596-1599
- Desconto de 20% 
em exames labora-
toriais internos à 
vista.
ÓTICA NACIONAL: 
(67) 3596-1747
- Desconto de 6% a 
prazo e 15% à vista.

empresário associado, para fornecer o seu convênio 
entre em contato pelo número (67) 3596-1522 ou 

(67) 98148-1958. retire sua guia de convênio 
na sede da nossa entidade.
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