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Palavra do Presidente

u costumo dizer que é a
classe empresarial que movimenta
um país, a partir da
geração do emprego e
da renda. Ser empresário no Brasil exige um constante drible
nos obstáculos, conviver com altos impostos, enfrentar uma legislação
trabalhista
que pune severamente
Cesar Duarte Ramalheiro
e não se deixar desistir
PRESIDENTE DA ACES
diante da falta de incentivos. Mas ao longo de minha vida, descobrir que ser
empresário é motivo para me orgulhar. Sempre valorizei o
empreendedor, aquele indivíduo corajoso que ruma ao encontro do desconhecido, supera os obstáculos que ser erguem diante dele ao buscar atingir o seu sonho e vence!
Ao assumir a presidência da Associação Comercial e
Empresarial de Santarém, ergo um brinde a todos esses
homens e mulheres corajosos que ousam apostar! Imagine você o tamanho da minha alegria ao assumir esse
cargo quando esta instituição completa 70 anos de fundação! E o faço assumindo o compromisso de respeitar os
valores eleitos por meus antecessores: ética, independência, apartidarismo, parceria, valorização de pessoas, ousadia tenacidade.
Pautaremos nossos esforços na buscar do cumprimento da missão dessa casa: Contribuir para o Desenvolvimento Sustentável da Região Oeste do Pará. Como vemos uma responsabilidade que trespassa as fronteiras do
município de Santarém. Ao longo dessas sete décadas a
ACES transformou-se em um símbolo do sucesso do associativismo. E hoje conta com um importante portfólio de
serviços. Tem merecido o respeito do poder público e
construiu uma imagem respeitada junto à sociedade
santarena e regional. Honrarei com esse legado.
Ao dar prosseguimento às ações desta entidade iniciadas por meus antecessores, decerto há de provocar impactos na economia da região, bem como na vida política
de Santarém, uma vez que o negócio desta Associação é
capacitar, promover, defender e realizar ações em benefício das pessoas e das empresas. Para tal, temos a
certeza de que não estaremos sozinhos. Conosco estarão
os parceiros de caminhada: Poder Judiciário, Ministério
Público, Assembleia Legislativa, Governos Estadual e Municipal, Câmara de Vereadores, OAB, Faciapa, Caceop,
ACP, Fórum de Entidades, GGI, Fiepa, Sebrae, Senac,
Senai, Sesc, Sesi, Instituições Financeiras, instituições de
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ensino, Sirsan, Sindilojas, CDL e a sociedade civil organizada.
Internamente, assumo um compromisso de realizar
uma gestão focando fortalecer a proximidade com os 440
sócios e desenvolver um trabalho de conquistar novos,
pois compreendemos que nossa força aumentará quando
todos àqueles que exercem a atividade comercial e empresarial perceberem que esta entidade pode sim ser um
abrigo seguro nos dias difíceis que o empresariado enfrenta.
Junto com os diretores trabalharemos para disponibilizar qualificação da mão de obra, de forma a fortalecer as
empresas locais, buscar melhorias na prestação de
serviços essenciais, tais como energia elétrica, telefonia,
internet e serviços bancários. Daremos ainda nossa contribuição no sentido de estimularmos discussões e cobrarmos ações que visem melhorias na infraestrutura logística, com objetivo de implantação de uma plataforma logística multimodal, que compreende o terminal hidroviário, o
entreposto comercial da Zona Franca de Manaus, o Aeroporto e a BR 163.
Nesse trabalho a diretoria da ACES conta com o apoio
do Conselho da Mulher Empresária (CME) e do Conselho
de Jovens Empresários (CONJOVE), que desenvolvem
projetos e ações merecedores do nosso aplauso. Como
os senhores podem perceber o desafio é grande. Mas cremos que podemos avançar na conquista do mesmo, visto
que temos arceiros a nos apoiar. Quero dizer a todos que
sou um homem que gosta de desafios. E sou um daqueles apaixonados por Santarém, pois creio no seu potencial.
Assim, só tenho a agradecer por este momento.
Primeiro a Deus, pela vida e saúde. A quem peço sabedoria para mim e demais membros desta diretoria, na condução dos trabalhos que ora se iniciam. Aos meus pais,
César e Halaide, por quem tenho eterna gratidão pela
edu-cação que me deram e carinho que me dedicaram. À
minha esposa e companheira Sonia e aos meus filhos,
César Jr, Diego e Larissa, pelo apoio, compressão e por
fazerem dos meus sonhos os seus sonhos.
Agradeço aos empresários que aprovaram o meu nome
para ocupar tão honrado cargo. Aos colegas que
aceitaram fazer parte desta diretoria e conselho. Aos colaboradores das empresas do Grupo CR e aos colaboradores da ACES, que nos darão sustentação. Aos amigos da imprensa e demais instituições parceiras, o nosso
sincero agradecimento.
Vamos todos juntos nessa jornada para o fortalecimento das atividades associativistas, no auxílio aos empresários que queriam aprimorar seus negócios e buscar
estratégias de crescimento regional.
Obrigado!!!
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Classe empresarial elabora proposta para
melhorar infraestrutura de Alter do Chão
Foto: Keliane Sousa

DESDE JANEIRO A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM
(ACES) tem participado
ativamente das discussões
que envolvem os casos de
Hepatite A em Alter do
Chão, bem como tem sugerido proposta para melhorar a infraestrutura na
vila balneária.
Em mapeamento feito
na comunidade pelo
médico,
Frederico
Galante, do posto de
Encontro com o Ministro das Cidades - Comissão da ACES: Alexandre Chaves; Eliésaúde local, foi constatado
sio Gama; Rosivete Figarella; Paulo Ferreira (secretário de saneamento Ministéio ,7das Cidades); Cesar Ramalheiro; Roberto Branco e Rosemary Fonseca
que apenas neste início de
ano já foram registrados
Visando colaborar com propostas
13 casos de hepatite, o que preocupa vem sendo acompanhada pela Divisa
devido o aumento considerável com- desde junho de 2014. Alegou que o que mudem este cenário negativo
parado ao ano de 2014 que somou 12 aumento da doença se deve a para o local que é considerado o
casos. Em janeiro e fevereiro de 2015 ausência de banheiro químicos, fal- caribe brasileiro, no sábado (21/02),
foram registrados 392 casos de diar- ta de tratamento de esgoto; circu- uma comissão da ACES participou
reia, sendo 237 de moradores da vila. lação de embarcações que despe- do encontro com o deputado federal,
Em reunião na ACES, no dia 19 de jam resíduos sólidos no lago e en- Francisco Chapadinha, e o Ministro
janeiro, o diretor da Divisão Vigilân- torno; presença de animais na pra- de Estado das Cidades, Gilberto
cia em Saúde (Divisa), João Alberto ia, moradias as margens do rio e Kassab, na oportunidade, foi entregue ao secretário de Saneamento
Portela, afirmou que esta situação lixo jogado na praia.
do Ministério das Cidades, Paulo
Ferreira, um projeto para implantação de captação, reservação e rede
de abastecimento de água potável
das barracas em Alter do Chão (Ilha
do Amor); assim como projeto arquitetônico para padronização das
barracas existentes na ilha.
Gilberto Kassab prometeu que
ainda este ano assinará o projeto de
saneamento para a vila. “Eu quero
assumir o compromisso de retornar a
Santarém ainda este ano para assinar
o projeto de saneamento para Alter
do Chão que será muito importante
para Santarém e região por conta do
turismo”, afirmou Kassab.
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A ACES também acompanha a ação civil pública
movida pelo Ministério
Público de Santarém. De
acordo com o MP, as
análises apresentadas ao
órgão pela Universidade
Federal Oeste do Pará
(UFOPA), atestam índices
de coliformes fecais acima
do padrão aceitável. As
análises continuarão a ser
feitas pela Ufopa, em cooperação técnica com o
MP e a prefeitura, até que
se tenha um relatório final
de balneabilidade das
águas. A preocupação do
MPPA é garantir a qualidade das águas para o
consumo e para o banho, e
que o executivo execute
projeto de saneamento
ade-quado para a vila.
“Não é momento de negar
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o problema, mas unir esforços para enfrenta-lo”,
ressaltou a promotora de
justiça Maria Raimunda.
A prefeitura de Santarém efetuou um plano
de contingência que consistiu em imunização contra a hepatite A, monitoramento da água para consumo humano em pontos
estratégicos de Alter do
Chão, coleta de material
biológico em indivíduos
pertencentes a grupos estratégicos para medição de
IGG/HVA (anticorpos anti-HVA), distribuição de
hipoclorito e orientação
para o seu uso nas
residências e estabelecimentos comerciais, vistoria em estabelecimentos
sujeitos à fiscalização sanitária, entre outras.
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Nos 70 anos da ACES,
nova diretoria da
entidade toma posse
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Foto: Edson Queiroz

NO DIA 14 DE JANEIRO A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE
SANTARÉM COMPLETOU 70 ANOS DE
FUNDAÇÃO. A passagem da data foi
marcada pela posse nova diretoria
da entidade que permanecerá no
cargo até 2016. A cerimônia de
posse aconteceu no auditório Mário
Mendes Coimbra, sede da entidade,
e contou com a presença de autoridades, associados e parceiros. Em
coro, os convidados cantaram o
tradicional parabéns.
Em 70 anos de associativismo, a
ACES sempre manteve o foco no
crescimento de econômico do município, tornou-se porta-voz da

ACES - Associação Comercial e Empresarial de Santarém

população santarena, a exemplo, a
luta por energia, Estado do Tapajós
e BR 163, além de trabalhar na
qualificação do empresariado local. É com este mesmo propósito
que o empresário César Ramalheiro assume a presidência da entidade.
“Neste biênio, nós temos diversas pautas para dar continuidade, uma delas é a luta pela
melhor qualidade na geração de
energia elétrica e o serviço de internet que já evoluiu, mas precisa
de muito mais. Temos também como desafio fortalecer o associativismo para que nos empresários

para se proteger desses grandes
grupos que estão chegando para
nossa cidade e, entendemos que
através da capacitação e inovação
que eles podem aprender dentro
da casa é que isso vai acontecer
com certa segurança”.
Pela primeira vez, o empresário Alexandre Chaves assume o desafio de presidir o
Conselho de Jovens Empresários (CONJOVE). “O
grande desafio do CONJOVE é
formar empresário jovem e
jovem empresário que já tem
sucesso em seus negócios e que
trabalhem no associativismo”.

Diretoria “Sua Força é nossa engrenagem” biênio 2015/2016
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Foto: Carlos Baima

Presidente do Conjove,
Alexandre Chaves

Presidente da ACES,
Cesar Ramalheiro

Na presidência do Conselho da
Mulher Empresária (CME) foi empossada a empresária Rosivete Figarella.
Após a posse, Rosivete falou sobre a
disposição do CME em apoiar as
ações da diretoria executiva. “O conselho ficará sempre a disposição da
executiva, pois nós sabemos que os
desafios são grandes e no que a diretoria precisar, ficaremos a disposição
para ajuda-los”.
A nova diretoria denominada “Sua
Força é Nossa Engrenagem” é composta por 62 empresários que juntos
lutarão pelo for-talecimento do associativismo.

Diretoria do CONJOVE
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Diretoria do CME

Presidente do CME,
Rosivete Figarella
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Em abril, nova
licitação para
instalação do Polo
de Armazenagem da
ZFM em Santarém
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APÓS UM ANO DO LANÇAMENTO DO de Fazenda como não houve habiliA armazenagem da produção inEDITAL DE LICITAÇÃO DO POLO DE AR- tação final da empresa vencedora do dustrial de Manaus no município
MAZENAGEM DO ENTREPOSTO DA ZONA primeiro certame, por falta de docu- possibilitará a arrecadação do ImposFRANCA DE MANAUS (ZFM), ocorrida mentação, o processo licitatório vai to sobre Serviços de Qualquer Nano dia 20 de janeiro de 2014, na sede recomeçar em abril. “Esperamos que tureza (ISS) e Impostos sobre Circuda ACES, o projeto continua no pro- revide para que consigamos, nova- lação de Mercadorias e Serviços
cesso licitatório. A previsão era que mente refazer o processo, o certame”, (ICMS), além de contribuir com a
dentro de seis meses o armazém en- explicou.
geração de empregos.
traria em funcionamento e 90% da
De acordo com o diretor-ExecutiPregão para EZFM de Santarém
carga da Zona Franca seriam destina- vo Geral do Grupo Chibatão, Jhony
CC nº 009/2015-CGL: Permissão
da para Santarém.
Fidelis, durante o processo de lici- para Prestação de Serviços Públicos
O aviso de uma nova Licitação tação foi apresentado o projeto que de Instalação e Armazenagem de
para instalação do entreposto foi pu- contemplava um determinado terreno Mercadorias Oriundas de Estabeleciblicado no dia 13 de fevereiro.
mentos Industriais instaladas
O novo pregão eletrônico dena Zona Franca de Manaus,
verá acontecer no dia 07 de
em Armazém localizado no
“A
armazenagem
da
produção
abril de 2015, às 8h30, em
município de Santarém, Estaindustrial
de
Manaus
no
município
Manaus/AM. Na avaliação do
do do Pará – Sefaz. Data de
possibilitará
a
arrecadação
do
titular da Secretaria da FazenRealização: 7/4/2015 às 8h30
Imposto sobre Serviços de
da do Estado do Amazonas
horas de Manaus/AM.
(Sefaz-AM), Afonso Lobo, o
O Edital e seus respectivos
Qualquer Natureza (ISS) e
armazém de Santarém será um
anexos podem ser visualizaImpostos sobre Circulação de
dos armazéns mais impordos
no
site:
Mercadorias
e
Serviços
(ICMS),
tantes para o Estado do Amawww.cgl.am.gov.br, examialém
de
contribuir
com
a
geração
zonas por causa da BR-163
nados e adquiridos no
de
empregos.”
(Cuiabá-Santarém). “Que está
DGC/CGL, av. Djalma
prevista para inaugurar neste
Batista, 346, 1º andar, Chaano”. Atualmente, são três Entrepos- localizado no município de San- pada, Manaus/AM, fone/fax: (92)
tos da ZFM em operação no Brasil: tarém. Porém durante o trâmite de 3214-5622, mediante pagamento do
Rezende-RJ, Uberlândia-MG e Ipo- aquisição o valor do metro quadrado valor correspondente as cópias reprojuca-PE; e dois em fase de implan- chegou a triplicar e a solução foi bus- gráficas do Edital / CD com conteútação: Santarém-PA e Itajaí-SC.
car outro local. “Nós tínhamos um do da Licitação, acrescido da taxa de
Na contra mão das expectativas de valor inicial estimado para fazermos expediente (R$ 2,50), através de
instalação do Entreposto da ZFM em a aquisição daquele terreno. Mas com DAR (Documento de Arrecadação) –
Santarém-PA, o Grupo Chibatão a especulação imobiliária em torno código de tributo: 4441 – Venda de
perdeu o prazo para substituir algu- do entreposto, o proprietário refez a Editais/Secretarias, em uma das
mas documentações referente à troca proposta e nós declinamos, porque Agências da Rede Bancária credencide local para instalação do 4º ar- inviabilizou nosso projeto”, esclare- ada pela Sefaz. (Informações: Portamazém geral. Segundo o secretário ceu no início de janeiro.
lamazonia).
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Loja Walfredo vence o concurso de Vitrine Natalina

Setor

Comércio
Setor

Serviço
Setor

Todos os
Setores

.Diretoras do CME e premiada do Vitrine Natalina

que o natal tem perdido o sentido na vida da gente com prioridades de filhos e
futuro, e acaba perdendo o clima de natal. Então, pensamos deixar a loja no
clima natalino, com valores da família
e o nascimento de Jesus Cristo”.
O concurso de Melhor Ornamentação Natalina acontece desde 2005
quando o conselho era presidido por
Irene Escher. Durante o mês de dezembro as lojas se inscrevem no concurso e
uma comissão julga qual a loja merecedora do diploma, levantando em consideração os requisitos de melhor ornamentação.

Foto: Keliane Sousa

EM PROGRAMAÇÃO ESPECIAL, O CONSELHO DA MULHER EMPRESÁRIA (CME) FEZ
A ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO CONCURSO
VITRINE NATALINA. Na edição de 2014, a
Loja Walfredo Top foi à premiada com o
diploma de “Melhor Ornamentação Natalina”.
O concurso tem como objetivo mobilizar as lojas do comércio para as vendas
de fim de ano, com atrativos de vitrines e
lojas ornamentadas com adereços natalinos. A empresária Lucineide Walfredo
contou que ficou surpresa com a premiação – “Muito obrigada! Quando eu
soube que fui premiada com a placa de
Melhor Vitrine natalina, fiquei muito feliz”.
A empresária dedicou à premiação a
gerente da loja, Bruna Maschietto, em reconhecimento a dedicação e criatividade
dispensada à decoração da loja. Bruna
por sua vez destacou que na ornamentação do ambiente procurou reviver o
verdadeiro sentido do natal.
“Na verdade não iríamos fazer nem
uma decoração de natal, mas percebemos

Vencedoras do concurso: Lucineide
Walfredo e Bruna Maschietto e a expresidente do CME, Darenice Coimbra

Geração de Emprego em Santarém
Período
Janeiro a novembro de
2014

Admissão

Demissão

Período
Janeiro a novembro de
2014

4934

Admissão

4523

Demissão

Saldo

3.456

3.018

438

Período
Janeiro a novembro de
2014

Admissão

Janeiro a novembro de
2013

Janeiro a novembro de
2013

Janeiro a novembro de
2013
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5126

3.313

11.771

12.479

4707

3.038

Saldo
419

411

275

Demissão

Saldo

11.464

1.015

10.939

832
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ACES solicita
instalação de
superintendência
da Caixa em
Santarém
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Diretoria ACES em reunião com o gerente regional da Caixa

EM REUNIÃO COM O GERENTE REGIONAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, HÉLIO
BARROS, OS DIRETORES DA ACES, CME E
CONJOVE solicitaram a instalação da
Superintendência Regional da Caixa
Econômica no oeste do Pará, com
sede em Santarém. O encontro aconteceu no dia 23 de janeiro, na sala de
reuniões da ACES.
A instalação da superintendência do
Caixa na região se faz necessário devido à demanda à necessidade da
diminuição da carga a que vem sendo
submetida à Superintendência instalada
em Belém, que tem dificuldades em

acompanhar o trabalho das agências e
o grande volume dos programas do
Governo Federal nos municípios do
oeste paraense.
É necessária uma maior independência administrativa para esta
região, que é solução logística tanto
para a escoação dos maiores produtores
de grãos do Mundo, localizados no
norte do Mato Grosso, quanto da escoação dos produtos produzidos na
Zona Franca de Manaus, que inclusive
será instalado o Armazém Geral da
ZFM em Santarém.
Hélio Barros adiantou que não há

projetos para expansão de novas superintendências na região. Garantiu que
novas agências serão instaladas em
Santarém e outras cidades.
O encontro de Hélio Barroso com os
diretores da entidade também foi oportuna para conhecer as linhas de créditos
disponibilizadas pelo banco, a exemplo, financiamento através do Fundo da
Marinha Mercante, Fundo do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM),
disponibilidade de seguros, além de
colocar pontos específicos que precisam ser melhorados no atendimento
ao cliente nas agências em Santarém.

EM JANEIRO, A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM
(ACES) ENCAMINHOU A AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL) e
ao Órgão Nacional do Sistema (ONS)
um documento relatando as constantes
interrupções no fornecimento de energia elétrica. O documento pede informações das providências que estão
em curso para solucionar de forma
definitiva o problema das oscilações

e faltas de energia em toda região
Oeste do Pará.
Boa parte das interrupções é atribuída as falhas no sistema de 230KV do
linhão “TRAMO OESTE”, operado e
mantido pelas Centrais Elétricas do
Norte do Brasil – Eletronorte, que continuam a afetar toda cadeia produtiva e
comercial da região, principalmente a
cidade de Santarém que possui importância estratégica, tanto para o

comércio regional, quanto para a logística de transporte nacional.
Outra preocupação quanto ao
fornecimento de energia é a construção
do Linhão 230 KV até 2016, caso contrário, prováveis apagões voltarão a
fazer parte da realidade da região oeste
do Pará. Dois leilões já foram realizados para a nova ponta do linhão,
porém não houve interessa de empresas por esta obra.

ACES cobra da Eletronorte e ONS solução
para falhas de energia elétrica
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Conta de luz do paraense
aumenta 3,6% nesta segunda

A CONTA DE LUZ DO PARAENSE FICA
3,6% MAIS CARA NESTA SEGUNDA-FEIRA
(2), QUANDO COMEÇA A VIGORAR A REVISÃO EXTRAORDINÁRIA APROVADA
PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA
ELÉTRICA (ANEEL). Ao todo, a Aneel
autorizou o reajuste das tarifas de 58
das 63 distribuidoras de energia do
país.
As revisões extraordinárias foram
aprovados na última sexta-feira (27).
De acordo com a lei, este tipo de reajuste representa um aumento extra
aplicado quando há risco de desequilíbrio nas contas das distribuidoras.
A má notícia para o consumidor é
que, além da revisão, poderá ocorrer

ACES - Associação Comercial e Empresarial de Santarém

uma nova alta em suas tarifas ao longo de 2015, pois a Aneel ainda vai
autorizar o reajuste ordinário anual.
No último reajuste anual autorizado pela Aneel, em agosto de 2014, a
Celpa aumentou o custo da energia
em 34%, o que preocupa os
economistas. "Em menos de seis
meses estamos nos aproximando dos
50% de reajuste", pondera o
economista Roberto Sena. "Isto tem
um grande impacto da inflação".

diato, recursos para cobrir custos
com a compra de energia de
Itaipu, novos contratos de suprimento de eletricidade firmados
em leilões recentes, além de ações
do governo financiadas pela Conta de Desenvolvimento Energético
(CDE).
Pela regra, as distribuidoras deveriam bancar essas contas para, depois, serem ressarcidas no reajuste
anual, mas elas alegam não ter recursos. Ou seja, essas despesas biliSobre a revisão
onárias que normalmente são repassadas ao cliente durante o reajuste
de tarifas
A revisão vai permitir que as anual são antecipadas.
(Reprodução: G1 Santarém e Região)
distribuidoras arrecadem, de ime-
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Nova Diretoria da Faciapa para o biênio 2015 2016
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## Conselho da Mulher
Empresária
homenageia quatro
mulheres pela passagem do Dia Internacional da Mulher.
## No dia 26 de
fevereiro, em Belém, o
ex-presidente
da
ACES, Olavo das
Neves, reassumiu a
presidência da Federação das Associações
Comerciais do Pará
(FACIAPA) para o
biênio
2015/2016.
Neste mandato, o também ex-presidente da
ACES,
Alberto

Oliveira, assume o cargo de vice-presidente
da FACIAPA.
## No dia 02 de
março começou o
período
para
Declaração do Imposto de Renda e
seguirá o mês de
abril.
##
Em
março,
Prefeitura Municipal
inicia plano de ação
para combater estacionamento
em
calçadas e poluição visual. As ações serão
baseadas no Código de
Postura do Município.
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