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Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica passa a
ser obrigatória para grandes empresas
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Trabalho. Esta é a palavra que define o primeiro 
semestre de 2015 da Associação Comercial e 
Empresarial de Santarém (ACES). A nossa diretoria 
trabalhou incansavelmente nos últimos 180 dias 
em articulações relacionadas ao desenvolvimento 
econômico do município, através de diferentes 
vertentes como: turismo, comércio e infraestrutura. 
Temos ido além de nossos limites para não deixar 
cair no esquecimento das esferas de governo 
municipal, estadual e federal os projetos prometidos 
e necessários para esta cidade que completou 354 
anos. Reavaliamos nossas ações específicas para o 
associado e temos proporcionado alternativas de 
capacitação, benefícios e desenvolvido as atividades 
da casa baseada na necessidade dos investidores 
locais.

Em abril, demos início à programação de 
capacitação voltada para nossos associados, pois 
sabemos que é compromisso desta entidade 
qualificar o empresariado local para ser competitivo 
de igual modo com investidores de outras regiões que 
apostam no potencial econômico de Santarém. Em 
duas palestras certificamos mais de 500 pessoas e isso 
irá refletir positivamente nas empresas, na maneira 
de lidar com cliente e estratégias de inovações no 
ambiente empresarial. Novos encontros com estas 
temáticas estão sendo programados e contamos 
desde sempre com a participação do nosso associado.

Ainda visando o crescimento das micros e 
pequenas empresas, uma comitiva composta por 
diretores da ACES, apoiada pelo Conselho de Jovens 
Empresários, esteve em Belém, no mês de junho, 
para contribuir nas discussões sobre as mudanças no 
regime tributário das micro e pequenas empresas. 
Acredita-se que a redução de faixas do supersimples 
e a unificação do teto para R$ 7,2 milhões motivará 
que as empresas cresçam sem medo de serem 
penalizadas com o aumento da carga tributária. A 
aprovação do PLP 25/2007 será favorável para o 
Pará, uma vez que atualmente vigora o sublimite de 
R$ 2.520 milhões. Vamos continuar nesta luta, pois 
certamente beneficiará 80% de nossos associados 
que são formados por micro e pequenos empresários.

No cenário da economia local, temos acompanhado 
que nos últimos meses Santarém tem sentido a forte 
desaceleração da economia brasileira. O impacto 
tem sido ainda maior na vila de Alter do Chão 
que passa por baixa temporada do turismo. Em 

decorrência dessa situação, a entidade através da 
Câmara Setorial de Turismo elaborou algumas ações 
em parceria com a representatividade da vila com o 
objetivo de incentivar um novo momento econômico. 
No mês de abril levamos atendimento de saúde 
especializado para os pacientes da Unidade de Saúde 
da comunidade. Uma manhã que possibilitou a nossa 
entidade exercer o papel social e contribuir para o 
bem de Alter do Chão, este que é o nosso principal 
cartão postal. Além disso, temos nos empenhado 
para viabilizar a revitalização das barracas da Ilha 
do Amor, estamos buscando parcerias do governo 
municipal, federal e iniciativa privada para tornar 
real o projeto de novas barracas e proporcionar um 
novo visual para o próximo verão.

Temos procurado intermediar as discussões sobre 
o ordenamento ao longo do cais de arrimo e orla 
da cidade, mais do que nunca necessário, pois está 
previsto para os próximos meses a execução do 
projeto de expansão da orla, no perímetro onde se 
concentra boa parte das atracações de embarcações 
oriundas de comunidades ribeirinhas e municípios do 
Baixo Amazonas que são abastecidas principalmente 
pelos pontos comerciais próximo a este local.

Portanto, o trabalho da ACES tem sido intenso 
e temos a certeza de que no que depender da 
boa vontade de seu corpo diretor avançará ainda 
mais no próximo semestre. Damos boas vindas aos 
nossos novos associados que agregam credibilidade 
e confiança a nossa associação que segue a missão de 
promover o desenvolvimento sustentável da região 
oeste do Pará. As ações deste primeiro semestre 
podem ser melhor compreendidas nas próximas 
páginas. A propósito, o Empresarial passou por uma 
reformulação, com a ideia de buscar novas formas 
de apresentar as notícias, levando em consideração 
sempre à importância dos elementos visuais que 
ajudam os leitores numa leitura mais dinâmica e 
menos cansativa. Apresentamos um jornal clean, 
fácil e rápido de ler sobre o que a entidade vem 
idealizando ao longo de seus 70 anos.

PALAVRA DO
PRESIDENTE
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César Ramalheiro, presidente da ACES                 
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A Magia da Motivação
e do Atendimento

O cenário empresarial e comercial vive em 
constantes mudanças, as formas de vender 
ganharam novos formatos, seja, através de 

aplicativos, web e etc. Neste cenário competitivo, o 
atendimento presencial mais do que nunca tem que 
ser excelente ao cliente. Baseada nesta perspectiva, 
a ACES através do Conselho de Jovens Empresários 
(CONJOVE) abriu a programação anual de palestra 
voltada para a capacitação das empresas associadas 
à entidade, bem como o público estudantil e 
demais interessado em aperfeiçoar o conhecimento 
profissional.

Em dois dias de palestra (29/04 e 06/05) 
ministrada pelo consultor especialista em 
marketing, Paulo Brito, o público estimado 
em torno de aproximadamente 600 pessoas, 
no auditório da ACES, teve a oportunidade de 
conhecer técnicas de aprimoramento de vendas 
e comunicação no ambiente empresarial. Brito 
destaca que é necessário profissionalizar a maneira 
de se relacionar com o cliente. “Aqui no Norte a 
gente nota uma distância muito grande do centro 
do país que é esse relacionamento com as pessoas 
que é muito fraca. O nortista é muito acolhedor, mas 
na hora de vender ele desconhece muitos conceitos 
que o tratamento ao cliente, a e ducação e a forma 
devender o produto de sua empresa”.

Este é o momento de capacitar as empresas para 
a competitividade de mercado, tendo em vista o 
interesse de empreendimentos de outras regiões do 
país para se instalar na região. “Este é um objetivo 
da nova diretoria entregar um produto ao associado, 
principalmente, neste momento que só se fala 
em crise, a gente tem que oferecer ao associado 
alguma coisa que o incentive. O mercado precisa 
dessa capacitação e dessa motivação”, ponderou o 
presidente do CONJOVE, Alexandre Chaves.

 QUALIDADE NO ATENDIMENTO 

OFEREÇA SOLUÇÕES 
As pessoas buscam soluções para os seus problemas 
e objetivos. E o papel de quem atende essas pessoas é 
ofertar essa solução. Por isso, não pense apenas em ofe-
recer um produto ou serviço, mas ofereça uma solução.

NÃO SEJA PRECIPITADO
Deixe o cliente expor seus pensamentos e assim você 
terá mais informações para ajudá-lo. Muitos vendedo-
res e profi ssionais que lidam com o público geram insa-
tisfação, pois querem oferecer uma solução sem terem 
conhecido o problema do cliente a fundo. Saiba ouvir. E 
então seja certeiro naquilo que oferecer.
TODO ATENDIMENTO DEVE SER COMO SE FOSSE 

O PRIMEIRO
Atenda todo cliente – ainda que o encontre pela 50º 
vez – como se fosse a primeira vez. Tenha alegria, 
bom-humor e saiba acolher.

COLOQUE-SE NO LUGAR NO CLIENTE
Se em um momento você se encontra na posição de 
vendedor ou atendente, em outros momentos você 
também é consumidor de outras empresas e também 
deseja qualidade no atendimento. Portanto, diante de 
cada atendimento que for realizar, questione-se: como 
eu gostaria de ser atendido nessa situação? E para o 
meu cliente, o que é importante para ele?

Palestra com o consultor de marketing, Paulo Brito,
atraiu em torno de 600 pessoas.
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550 pessoas participaram da palestraDinâmica com o público
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Moradores de Alter do Chão
recebem atendimento de saúde especializado

Em maio, a Ação de Saúde promovida 
pela Associação Comercial e Empresarial 
de Santarém (ACES), em parceria com 

diversas instituições, possibilitou que moradores de 
Alter do Chão e comunidades da região Eixo Forte 
assistidas pela Unidade de Saúde da vila recebessem 
atendimentos de ultrassonografi a, fi sioterapia, 
oft almologia, cardiologia, além de doação de mais de 
500 medicamentos e recreação infantil.

A moradora da comunidade de Maripá (região do 
Eixo Forte), Rosana Viana, destaca que os serviços 
ofertados possibilitou rapidez no diagnóstico de seu 
de seu tratamento. “Facilitou muito. Eu teria que ir a 
Santarém, ir à secretaria de saúde agendar o exame, 
enfrentar as difi culdades que existem. Aqui facilitou 
muito pra mim”. 

A senhora Lilian Castro também foi benefi ciada 
pela ação. Ela afi rma que precisava com urgência fazer 
exame de ultrassonografi a, porém não tinha condições 
para fazer o exame na rede de saúde privada e ação foi 
importante neste sentido. “O médico me pediu uma 
ultrassonografi a imediata, no momento eu não tinha 
como pagar o exame, por isso aproveitei essa ação que 
facilitou muito para mim”.

No total foram realizados 120 atendimentos o que 
atendeu boa parte da demanda local é o que afi rma 
o médico da Unidade de Saúde, Frederico Galante. 
“Para hoje, conseguimos separar aqueles pacientes 
que necessitam de exames complementares com 

mais urgência. Com esses atendimentos garantimos 
atendimento para mais de 70% da demanda da vila”.

A Ação de Saúde é apenas uma das iniciativas que a 
ACES vem desenvolvendo com a representatividade 
de Alter do Chão e parceiros visando minimizar os 
impactos gerados na economia, após o aumento de 
casos de Hepatite A. “É um conjunto de ações que 
visam melhorar as condições da vila, seja no turismo, 
saúde e economia local. A ação de saúde foi muito 
positiva, a população fi cou satisfeita. Atendemos 
a demanda do posto de saúde local”, fi nalizou o 
coordenador da Ação de Saúde, Bruno Moura.

Bruno Moura (vice-presidente da ACES), Fred Galante (médico de Alter do
Chão) e Rosenildo Campos (diretor do CONJOVE) na entrega da medicação
para a Unidade de Saúde
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Em Belém, na terça-feira 
(09/06), a Associação 
Comercial e Empresarial 

de Santarém (ACES) e o 
Conselho de Jovens Empresários 
(CONJOVE) participaram 
do Seminário Regional do 
Supersimples promovido pela 
Frente Parlamentar da Micro e 
Pequena Empresa, do Congresso 
Nacional. O evento 
realizado no Hangar contou 
com a presença do ministro 
da Secretaria da Micro e 
Pequena Empresa (SMPE), 
Guilherme Afif Domingos.

Participaram do 
encontro, os diretores da 
ACES – Raimundo Pires, 
Roberto Branco e Gabriel 
Geller, Alexandre Chaves 
(presidente do CONJOVE) e 
conjovianos – Rosenildo Campos, 
Fabio Maia, Bruno Santos, 
Breno Marques, e Fabio Aguiar. 

O principal objetivo do 
Seminário foi debater o PLP 
25/2007, que trata da revisão das 
tabelas do Simples. Segundo o 
ministro, Guilherme Afif, para 
que hoje, as empresas possam 
aderir ao Simples, precisam 
faturar até R$ 3,6 milhões ao ano. 

Ele diz que o assunto já foi tratado 
com a presidente Dilma Rousseff 
e com os ministros da Fazenda, 
Joaquim Levy, e do Planejamento, 
Nelson Barbosa, para que a 
elevação do teto chegue a R$ 
7,2 milhões. “O Projeto está nas 
mãos do Congresso Nacional e 
espera o fim da votação do ajuste 
fiscal, para que possa ser votado”.

A unificação do teto para R$ 7,2 
milhões trará ganhos significativos 
para empreendedores do Pará que 
poderão ser mais competitivo, é 
o que afirma o diretor da ACES, 
Raimundo Pires. “Aqui no Pará 
temos uma penalização porque o 
teto está em 2.520 milhões, então 
a proposta da unificação trará 
uma maior competitividade entre 
os micros empresários, assim 

se terá condições de trabalhar 
dentro de um teto máximo”.

Entre as diretrizes básicas do 
projeto proposto está a extinção, 
em curto prazo, de formalidades 
e burocracias, a unificar a relação 
do Estado com o cidadão,  a 
partir do uso intensivo de meios 
eletrônicos, integração de Sistemas 
em cada Poder e entre Poderes, 

criando um cadastro único 
de identificação do cidadão, 
dentre outras. “E com adoção 
de uma tabela progressiva, 
modelo IRF, que acompanhe 
o faturamento das empresas, 
as empresas não terão mais 
medo de crescer”, acredita Afif.

O projeto de Lei foi 
construído com base em 
estudos realizados pelas 
Fundações Getúlio Vargas e 

Dom Cabral e segundo o ministro 
Afif é um anseio nacional. “Todos 
querem o simples. É fácil, rápido 
e beneficia milhares. A burocracia 
enfrentada hoje é um grande
entrave. Enquanto em Portugal é 
necessário três documentos e três 
procedimentos para se abrir uma 
pequena ou média empresa, num 
prazo de dois dias e meio, aqui 
no Brasil são 20 documentos,
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Diretores da ACES participam de Seminário Regional
sobre mudanças no Supersimples

“E com adoção de uma tabela 
progressiva, modelo IRF, que 
companhe o faturamento das 
empresas, as empresas não terão 
mais medo de crescer”
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12 procedimentos e 120 dias e meio para conseguir o mesmo”, exemplifica.
O Ministro ressaltou ainda que a proposta trabalha o aperfeiçoamento da 
legislação do Simples e que o crescimento e o aumento das MPE significa 
consequentemente um aumento significativo na base tributária de arrecadação, 
na receita e principalmente na geração de emprego. “Um crescimento que 
chega a 19% ao ano. O “Bem Mais Simples”, como chamamos o projeto, vai 
garantir agilidade, fundamento indispensável para um país competitivo”, 
ressalta Afif. (Informações: Fiepa)

PRINCIPAIS MUDANÇAS NO SUPERSIMPLES

Ampliação do teto da receita bruta anual 
que é de R$ 3,6 milhões e passará para R$ 

7,2 milhões

Alteração no limite do teto do MEI de R$ 
60 mil para R$ 120 mil

Redução da quantidade de faixas de 
enquadramento do Simples Nacional de 

20 para sete
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Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
passa a ser obrigatória para grandes empresas

A partir de dezembro de 2016 todas as empresas 
no Pará deverão trabalhar com a Nota 
Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e), 

em substituição a nota fiscal de venda ao consumidor 
(modelo 2) e o cupom fiscal emitido por ECF. O novo 
sistema acaba com a obrigatoriedade da impressão da 
Nota Fiscal, reduzirá custos de obrigações acessórias 
aos contribuintes, além de possibilitar um maior 
controle fiscal pelas administrações tributárias.

 A Secretaria da Fazenda (Sefa) iniciou o projeto 
piloto em agosto de 2014, a partir deste ano começa 
a determinar prazos para as empresas aderirem ao 
NFC-e. Desde 01 de junho a obrigatoriedade é para os 
grandes contribuintes; em dezembro para os médios 
e a partir de junho de 2016 a adesão será obrigatória 
para micros e pequenas empresas.

O auditor de receitas estaduais da Secretaria da 
Fazenda, José Guilherme Koury, destaca que qualquer 
empresa pode desde já fazer a adesão voluntária. “O 
empresário pode antecipar a adesão. Só é preciso 
entrar no portal da Nota Fiscal Cidadã, abrir o link 
“perfil de fornecedor” e será gerado um processo 
eletrônico com um resultado em até 72 horas. Para 
cada adesão será dado um período de seis meses para 
a empresa efetuar as devidas adequações”.

Em Santarém, a modalidade eletrônica ainda 
é novidade, poucas empresas operam com o 
novo o sistema. O consumidor poderá optar por 
receber o cupom fiscal impresso ou ainda adquirir 
eletronicamente. A Sefa arquivará o documento por 
cinco anos e nesse período ficará disponível para a 
empresa e consumidor.
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NOVOS ASSOCIADOS
Mini Box LM Shock Paraíso Shopping Center

Gabriel Gueller Mega Brindes

Arezzo Maranata Presentes

Latus Auto Posto Liberdade

A. N. Consultoria Lupo

Techponto Bellos Eventos

Icebode Santarém Panificadora Bom Pão

Casa do Cartucho Eimar José Costa do Nascimento

BLM Facilita Consultoria e Assessoria Empresarial

Uromed Subway

Espaço Bêta Oliveira e Marques Comercial Ltda

Restaurante Piracaia Maia Serviços Odontológicos

Arati Distribuidora Radiodonto

MR. Kitsch Family Store La Pieza

Alabastro Tênis & Cia
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Governo Municipal manifesta interesse

Orla será expandida

em ordenar orla

em 255 metros

A Prefeitura de Santarém pretende iniciar 
ainda este ano o projeto de expansão da 
Orla da Cidade. Em decorrência disso 

haverá alterações nas atracações das embarcações 
no local. Preocupada com os impactos negativos no 
comércio, a Associação Comercial e Empresarial de 
Santarém (ACES) reuniu com a prefeitura municipal, 
a Companhia Docas do Pará e Capitania Fluvial dos 
Portos para tratar do Ordenamento para Atracação 
de Embarcações na Orla, no dia 01 de junho.

Atualmente não existe fiscalização e delimitações 
para as embarcações atracarem ao longo do cais 
de arrimo. A CDP é a responsável para fazer este 
trabalho, conforme a legislação federal. Segundo o 
gerente da CDP, Manoel Nascimento, a companhia 
não tem estrutura suficiente para normatizar o 
perímetro por isso é favorável que a prefeitura 
assuma a responsabilidade. Desde 2010 o governo 
municipal vem tentando essa autorização, mas até o 
momento não se chegou a uma definição. A prefeitura 
encaminhará uma solicitação pedindo o repasse, 

assim como a ACES já formalizou o pedido a CDP 
para que a prefeitura de Santarém faça o ordenamento 
e organização na Orla. 

“Desde a gestão do governo anterior solicitou que 
se passe para o município de Santarém a prerrogativa 
de atuar, ordenar, fiscalizar, fazer a gestão da orla, 
que atualmente está sob a responsabilidade da CDP. 
Nós aguardamos a definição do novo presidente da 
CDP para que seja dada celeridade nesta solicitação”, 
destacou o secretário de Planejamento, Nélio Aguiar.

No início de junho, o Núcleo de Gerenciamento 
de Obras (NGO) apresentou a Associação 
Comercial e Empresarial de Santarém 

(ACES) o projeto de expansão da Orla que deverá 
será executado nos próximos meses e com conclusão 
prevista para 2016. O projeto contempla a atracação 
das embarcações através de píeres, porém ainda não 
há verba definida para a construção destes, situação 
que preocupa comerciantes e donos de embarcações.

 A ampliação da orla será executada do perímetro 
da Loja Fim do Mundo até a Lotérica, localizada 
na Avenida Tapajós, correspondente a 225 metros, 
com isso as atracações passam a ser inviáveis. Para 
minimizar a situação, o projeto contempla a construção 

de três píeres, porém até o momento não há verba 
para custeá-los, o que preocupa os comerciantes do 
entorno. O secretário de Planejamento, Nélio Aguiar 
destaca que será preciso articulação na esfera estadual 
e federal para a captação deste recurso. “Nós temos 
não temos recursos captados para construção, então, 
terá que ser feita uma sensibilização, inclusive através 
de emenda parlamentar de deputado estadual ou 
federal para viabilizar a construção de pelo menos 
um píer”. 

Enquanto não houver a funcionalidade dos píeres, 
a prefeitura colocará duas balsas de 125 metros cada 
uma para dar suporte às embarcações. 
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Diretoria da ACES reunida com CDP, Marinha e
prefeitura para discutir o ordenamento

Atracação no cais de arrimo
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Depois de limpar o nome,
consumidor sonha com o carro

A compra do carro é o desejo de 43% dos 
consumidores, assim que conseguirem quitar suas 
dívidas e limpar o nome, de acordo com a pesquisa 
Perfil do Consumidor Inadimplente, do 1º trimestre 
de 2015, realizada pela Boa Vista SCPC (Serviço 
Central de Proteção ao Crédito), com mais de 1.000 
consumidores. Em seguida, aparece a casa própria 
para 23% dos entrevistados, eletrodomésticos (8%), 
material de construção (7%), móveis (6%), eletrônicos 
(4%), celular (3%) e outros (6%).

Quando questionados sobre o “sonho de consumo”, 
56% afirmam que é a casa própria, seguido do 
carro (23%), viagens (8%), estudos (2%) e outros 
(8%). 3% dos entrevistados dizem não ter nenhum 
sonho de consumo. E 80% dos consumidores não 
estão preparados para a realização de seu sonho de 
consumo no momento, mas acreditam (96%) que o 
realizarão no futuro.

Apesar de registrar um alto percentual entre os 
consumidores, o otimismo sobre a projeção de 
sua situação financeira para os próximos 12 meses 
diminuiu consideravelmente de 90% em dezembro 
de 2014 para 80% em março de 2015. E aumenta de 
2% para 7% os que julgam que a situação financeira 
estará pior até março de 2016. Para 13%, estará igual.

Para 35% dos entrevistados, as dívidas aumentaram 
em relação ao ano passado. Em março de 2014, 
esse percentual era de 27%. Para 25% as dívidas 
diminuíram e para 40% permanecem iguais.

“Mais uma vez o consumidor revela amadurecimento, 
como temos constatado em sucessivas pesquisas. Ao 
se declarar não estar preparado no momento para 

realizar o seu grande sonho de consumo – a casa 
própria –, o consumidor demonstra não só que está 
com o pé no chão, mas também a consciência da 
importância de sua reputação de crédito, pois se trata 
de uma aquisição totalmente dependente do crédito”, 
afirma Dorival Dourado, presidente da Boa Vista 
SCPC.
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#ACESEMAÇÃO
Mostra Cultural

Este ano o Conselho da Mulher 
Empresária (CME) realiza a XIV 
edição do evento. A programação 
aconteceu no Centro de Artesanato 
do Tapajós, com homenagem à 
artesã Eneida Maria Pereira e o 
músico Chico Malta.

Câmaras Setoriais
Para Melhor atender as demandas dos associados à ACES formou 

cinco Câmaras Setoriais: Comércio; Infraestrutura e Indústria; 
Turismo; Agronegócio e Imobiliária. Estas tem como objetivo dar 
encaminhamentos as demandas apresentadas pelos associados.

CONJOVE em Belém
No dia 09 de junho, os 

diretores do conselho 
participaram do Encontro 
Estadual dos Conjove’s do 
Pará em que trataram sobre 
o Liquida Santarém, Feirão 
do Imposto e uma visita 
empresarial ao município de 
Itaituba.

Novo Gerente Banco da Amazônia
A Diretoria Executiva da ACES recebeu a visita do novo superintendente do Banco da Amazônia, 

Carlos Henrique. Banco dispõe de R$360 milhões de linha de crédito para diversos setores da economia 
da região.

Visita Empresarial
Nos dias 10 e 23 de 

março respectivamente, 
CONJOVE realizou a 
ação “Visita Empresarial” 
à empresa WSP Telecom 
e Cargill. A ação tem 
como objetivo ampliar 
o contato empresarial 
do conselho e conhecer 
as instalações de cada 
empresa visitada.Visita ao Sebrae 

Os diretores da ACES reuniram com o novo gerente do Sebrae, Michell 
Martins, para firmar parceria e elencar as demandas do empresariado, 
bem como conhecer os projetos do órgão para o setor empresarial.

Visita ao Senai
Os diretores da ACES - 

Reginaldo Ávila e Seiichi Okada 
(foto) visitaram as instalações 
do Senai em Santarém. Durante 
a visita foi tratado sobre as 
perspectiva do setor industrial 
da cidade e região.

Projeto Barracas de Alter 
do Chão

No dia 27 de maio, a prefeitura 
de Santarém apresentou o 
projeto de Barracas para praia 
de Alter do Chão (Ilha do 
Amor). O projeto foi elaborado 
pelo arquiteto Hélder Coelho 
que consistirá em barracas 
flutuantes que poderão ser 
utilizadas no verão e período 
de cheia.

Em abril, a ACES apresentou 
proposta de revitalização das 
18 barracas da Ilha do Amor 
aos moradores de Alter com o 
objetivo de proporcionar um 
visual atraente no verão 2015.

de Santarém apresentou o 
projeto de Barracas para praia 
de Alter do Chão (Ilha do 
Amor). O projeto foi elaborado 
pelo arquiteto Hélder Coelho 
que consistirá em barracas 
flutuantes que poderão ser 
utilizadas no verão e período 
de cheia.
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Eneida Pereira (homenageada),Rosivete Figarella (presidente CME) e Chico Malta (homenageado)
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encaminhamentos as demandas apresentadas pelos associados.

março respectivamente, 
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ação “Visita Empresarial” 
à empresa WSP Telecom 
e Cargill. A ação tem 
como objetivo ampliar 
o contato empresarial 

visual atraente no verão 2015.

março respectivamente, 
CONJOVE realizou a 

Encontro do Conjove Estadual em Belém

Martins, para firmar parceria e elencar as demandas do empresariado, 

s diretores da ACES - 
Reginaldo Ávila e Seiichi Okada 
(foto) visitaram as instalações 
do Senai em Santarém. Durante 
a visita foi tratado sobre as 
perspectiva do setor industrial 

Martins, para firmar parceria e elencar as demandas do empresariado, Martins, para firmar parceria e elencar as demandas do empresariado, 

Reginaldo Ávila e Seiichi Okada 
(foto) visitaram as instalações 
do Senai em Santarém. Durante 
a visita foi tratado sobre as 
perspectiva do setor industrial 

bem como conhecer os projetos do órgão para o setor empresarial.

do Senai em Santarém. Durante 
a visita foi tratado sobre as 

da cidade e região.
Peter Rasera (gerente do Senai),
Reginaldo Ávila e Seiichi Okada

(diretores da ACES)

Seiichi Okada (ACES), Fabio Maia (Conjove), Olavo 

das Neves (Faciapa) César Ramalheiro (presidente 

da ACES), Michell Martins (gerente do Sebrae), 

Fabio Aguiar (Conjove) Fabio Barbosa (ACES)
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