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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.

1

ACEC
EDITORIAL
Boletim Informativo da

2

Associação Comercial e Empresarial de Cassilândia-MS
FUNDADA EM 14/12/1975
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‘ESTATIZAÇÃO’
DAS ÁGUAS
CIDADANIA
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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.
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retomados que ocorreram os maiores
Participaram do movimento, água local é de água jorrante, o das águas para a Sanesul seria
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Mobilização popular para Evitar
‘Estatização’ das Águas

Para
teracesso
acesso ao
elaborada
pelaspelas
Entidades
e entregue
à Prefeitura
ea
Para
ter
aodocumento
documento
elaborada
Entidades
e entrege
á Prefeitura
eà
Câmara
de
Vereadores,
procure
a
sede
de
nossa
entidade,
ou
visite
o
nosso
Facebook.
Participe!
Câmara de Vereadores, procure a sede de nossa entidade, ou visite o nosso Facebook. Participe!

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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Usufrua
das
empresas
parceiras
conveniadas:
Usufruados
dosprodutos
produtose serviços
e serviços
das
empresas
parceiras
conveniadas:

APRENDA MAIS:
(67) 67-3596-1214
3596-1214
FARMÁCIA CONFIANÇA:
APRENDA
MAIS:
FARMÁCIA CONFIANÇA: 3596.1680 /
(67) 3596-1680 / (67) 8162-8865
Isenção
na
taxa
de
matrícula;
isenção
do
material
- Isenção na taxa de matrícula; isenção do
67-8162.8865
- Desconto de 12% nas compras à vista.
didático;
mensalidade
no
valor
de
R$
69.90
material
- Deconto de 12% nas compras à vista.
FARMÁCIA DROGA VIDA: (67) 3596-3993
ATHLÉTICA
CENTER:
(67)
3596.2401
didático; mensalidade no Valor de R$ 69.90 FARMÁCIA DROGA VIDA: 67-3596.39
- Desconto de 10% à vista e de 10% com 60 dias no
- Desconto de 8% nas compras à prazo e de 13% nas
ATHLÉTICA
CENTER: 67-3596.240
- Desconto de 10% à vista e de 10% com
cheque pré-datado
compras à vista.
- Desconto de 8% nas compras a prazo e deHOSPITAL
dias CLÍNICA SÃO LUCAS:
CENTRO MÉDICA: (67) 3596-5353
13%
cheque /pré-datado
(67)no
3597-1122
3597-4748
- Endocrinologista Dra. Aline Danconi Barbulo;
nas compras à vista.
HOSPITAL
CLÍNICA
SÃO eLUCAS:
- Desconto
de 11,12%
em consultas
os demais67Oftalmologista Dr. Sérgio Gustavo
CENTRO MÉDICO: 67-3596.5353
3597.1122/4748
conforme
a tabela AMB (Associação Médica BrasiDesconto de R$ 50,00 nas consultas à vista
- Endocrinologista Dra. Aline Danconi
- Desconto de 11,12% em consultas e os
leira).
CLÍNICA DE OLHOS: (67) 3596-1303
Barbulo;
conforme
IDI demais
– INSTITUTO
DE ODONTOLOGIA
Dr. Carlos André P. Pulino e Dra. Helenice
Oftalmologista Dr. Sérgio Gustavo
a tabela (67)
AMB3596-1369
(Associação Médica Brasile
INTEGRADA:
Fonseca S. Pulino
Desconto de R$ 50,00 nas consultas a vista- Desconto
IDI - de
INSTITUTO
DE ODONTOLOGIA
15% em tratamentos
odontológicos à
Desconto de R$ 40,00 em consultas
CLÍNICA DE OLHOS: 67-3596.1303
67-3596.1369
vistaINTEGRADA:
e 5% à prazo.
DROGA LÚCIA: 3596-2811
Dr. Carlos André P. Pulino e Dra. Helenice LIB-LABORATÓ- Desconto de 15% em tratamentos
Desconto de 15% em medicamentos em geral e perfuRIOodontológicos
INSTITUTO
Fonseca S. Pulino
à vista e
maria à vista, 100 dias no cheque pré-datado
BIOQUÍMICO:
Desconto de R$ 40,00 em consultas
5% de prazo.
DR. ELTES DE CASTRO PAULINO:
(67)LIB
3596-1599
DROGA LÚCIA: 3596.
- LABORATÓRIO INSTITUTO
(67) 3596-4748
Desconto
de 20%
Desconto de 15% em medicamentos em
BIOQUÍMICO:
67-3596.1599
Desconto de 10% em exames de ASO – Atestado de
em exames
labora-de 20% em exames laborator
geral e perfumaria
- Desconto
Saúde Ocupacional
internosà vista.
à
á visa, 100 dias no cheque pré-datado ou à toriais
internos
FARMAIS ALQUIMIA:
vista.
vista
ÓTICA NACIONAL: 67-3596.1747
(67) 3596-3166 / 3596-4444
ÓTICA
NACIONAL:
DR. ELTES DE CASTRO PAULINO: 67-Desconto
de 6% a prazo e 15% á vista
- Descontos de 15% em medicamentos manipulados,
(67)
3596-1747
3596.4748
e de 12% em medicamentos de drogas ou 60 dias no
- Desconto de 6% a
Desconto de 10% em exames de ASO cheque.
prazo e 15% à vista.
Atestado
de Saúde Ocupacional
Empresário
associado,
para fornecer o
FÁRMAIS
ALQUIMIA:
67-3596.3166
/ seu convênio
4444entre em contato pelo número (67) 3596-1522 ou
- Descontos
de 15% emRetire
medicamentos
(67) 98148-1958.
sua guia de convênio
manipulados, e de
na sede da nossa Entidade.
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

