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PALAVRA DO
PRESIDENTE
Caro, associado!
Nesta edição, quero apresentá-lo o Liquida
Santarém 2017, nosso maior evento promocional, que
mobiliza inúmeras empresas e consumidores, sendo
o principal assunto na cidade. Estamos programando
quatro dias de grandes promoções nos principais
corredores comerciais desta cidade.
Lançamos a campanha no final do mês de
agosto, com uma programação especial em nossa
entidade, no qual tivemos a honra de brindá-los
com a palestra motivacional sobre MUNDANÇA.
São em buscas dessas mudanças e melhorias que
trabalhamos em todo o tempo. O Liquida vem
com essa proposta de mudar o cenário morno que
impera nos empreendimentos local. Driblando a
recessão econômica, vamos mobilizar as pequenas,
médias e grandes empresas para colocarem seus
estoques com preços acessíveis, dentro de um
espírito competitivo, inspirador e esperançoso. É a
oportunidade de renovar os produtos das prateleiras,
animar a clientela para as compras e ainda premiar o
consumidor final com sorteios em dinheiro.
Eu aproveito para falar sobre a parceria proveitosa
com o SEBRAE, desde a primeira edição do
Liquida Santarém, parceria que recomendo para
todo empreendedor que está começando no ramo
empresarial e até mesmo para aqueles que já têm
experiência no mercado. O SEBRAE oferece apoio
técnico, profissional e financeiro para os investidores.
É um suporte importante para firmar o negócio no
mercado tão competitivo, inovador e desafiador
que as empresas atravessam. Procurem o SEBRAE
para receber auxílio e agregar conhecimento em seu
investimento.
Além do Liquida Santarém, nossa diretoria, através
das Câmaras Setoriais, tem trabalhado em assuntos
relevantes para a cadeia econômica de Santarém.
Abrimos o diálogo com a classe acadêmica para
tratar sobre logística portuária em nossa cidade.
É importante discutir, esclarecer e ter um olhar
futurístico, pois daqui alguns anos são esses
estudantes que precisarão de oportunidades de
trabalho. Por isso, acreditamos que a instalação de
terminais logísticos é uma alternativa de geração de
emprego.
Agora diante de tantos entraves impostos por
pessoas, ressalto por pessoas com interesses
duvidosos, eu vejo, que chegaremos em momento

Roberto Branco, presidente da ACES

que teremos que exportar pessoas, uma vez que aqui
não se terá postos de trabalho suficientes para os
profissionais, que todos os anos são formados pelas
instituições de ensino.
Nossa entidade tem o zelo de incentivar o
desenvolvimento econômico sustentável do município
e encontramos nas Leis Ambientais essa segurança
ao incentivar a instalação de empreendimentos,
com a certeza que os danos ambientais, sociais e
outros serão inferiores aos ganhos econômicos para
a sociedade como todo.
Além dessa temática, estamos trabalhando no setor
de turismo, em parceria com instituições públicas
e privadas. O Santander tem sido nosso parceiro,
inclusive, realizamos uma excelente palestra com
tema sustentabilidade. Assunto relevante para o
momento atual do município. Estivemos na Câmara
Municipal pedindo o envolvimento do legislativo nas
ações turísticas. Todos precisam se responsabilizar e
fomentar este setor, que se apresenta como vocação
natural desta região. Este é momento de movimentar
o turismo regional e despertar para o retorno que
certamente será alcançado, se encarado de maneira
séria e eficiente.
Quero dar boas vindas aos nossos novos associados
e dizer que estamos à disposição para somar e
acrescentar em assuntos de interesse coletivo, assim
como contamos com o contato de cada um através
dos nossos canais de comunicação. Estamos nas
redes sociais, temos um site (www.acestapajos.com.
br), no qual disponibilizamos nossos serviços e
ações da entidade, e-mails e telefones para receber
as demandas de cada setor, que engloba a carteira
de associados, além das nossas reuniões semanais,
que definem as prioridades do associativismo. Boa
leitura.
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Santarém perde em torno de R$ 18 milhões
com isenção da Lei Kandir

s impactos e as perdas que o estado do Pará
vem acumulando ao longo de mais de 20
anos com a Lei Kandir (Lei Complementar
nº 87, de 13/09/2016) foram tema de audiência
pública na cidade de Santarém, oeste do estado,
que contou com a presença de setores da sociedade
civil, entidades produtivas, instituições de ensino
superior, instituições e órgãos públicos. A audiência
promovida pela Companhia de Desenvolvimento
Econômico do Estado do Pará (Codec) e Fundação
Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisa do Pará
(Fapespa) ocorreu no dia 04 de agosto, no auditório
da Associação Comercial e Empresarial de Santarém
(Aces).
A Lei Kandir dispõe sobre o imposto dos estados
e do Distrito Federal nas operações referentes à
circulação de mercadorias e serviços (ICMS). A lei
isenta de ICMS os produtos e serviços destinados à
exportação. De acordo com estudos da Fapespa, as
perdas aos estados que vêm sendo acumuladas, são
alarmantes. Segundo o órgão, entre 1997 e 2016, o
Pará deixou de arrecadar R$ 35,7 bilhões. Somente
em 2016, o estado perdeu R$ 3 bilhões. O presidente
do órgão, Eduardo Costa, garante que os municípios
também vêm sendo prejudicados. “Somente em
Santarém, as perdas chegaram a R$ 18 milhões, em
2016, recurso que poderia ter sido investido em
saúde, segurança e educação, por exemplo”, lembrou.
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A Nota Técnica apresentada pela Fapespa durante a
audiência mostrou que se por um lado a Lei Kandir
ajudou no equilíbrio das transações correntes do
Brasil com o resto do mundo, por outro ela passou
a prejudicar os estados, principalmente os de base
econômica primária exportadora, como é o caso do
Pará, já que o imposto não incide sobre operações
e prestações que destinem ao exterior mercadorias,
entre elas produtos primários e produtos
industrializados semi-elaborados.
O presidente da Codec, Olavo das Neves, afirma
que o momento é de pensar alternativas para reverter
o quadro de perdas, por meio das compensações. “O
que se discute de fato são as compensações, previstas
em lei. Porém, até o momento, o estado do Pará ainda
não foi contemplado. A partir de agora nós temos
um ajuizamento que ao final de 2017 temos clara
definição que precisará haver essa compensação”,
explicou o presidente.

NOVOS ASSOCIADOS
Posé Beleza Expressa
Aguiar Engenharia
Raiselab
Digas
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“Conservação Ambiental: O Uso Sustentável
da Terra e dos Recursos Naturais da Região”

sse foi o tema da palestra promovida
pela Associação Comercial e Empresarial
de Santarém, em parceria com o Banco
Santander, ocorrida no auditório Mário Mendes
Coimbra, que contou com a participação do
empresariado local e acadêmicos das universidades
de Santarém.
A especialista em Governança Ambiental,
Teresa Moreira, palestrou sobre a sustentabilidade,
colocando em destaque o trabalho da organização
não-governamental The Nature Conservancy - TNC
realizado em Santarém através do Programa Soja
Sustentável, em parceria com a Cargill e Sindicato

ACES e Ufopa discutem sobre a
construção de Portos em Santarém

Associação Comercial e Empresarial de
Santarém - ACES participou do Seminário
Logística Portuária no Oeste do Pará:
perspectivas e desafio, organizado pela Ufopa Universidade Federal do Oeste do Pará, nos dias 03 e
04 de agosto.
Em debate foram colocadas as instalações portuárias
como estratégia de desenvolvimento e a implantação
de terminais logísticos em Santarém e Itaituba, no
qual a classe empresarial vem somando esforços
para dar viabilidade aos projetos prospectados para
a região.
“Nós somos favoráveis às instalações desses
empreendimentos, pois é notório a necessidade de
gerar emprego e renda nesta cidade. Lei ambiental e
critérios técnicos existem para garantir a instalação

Foto: Keliane Sousa
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Rural de Santarém- Sirsan.
O Projeto coloca em prática ações que garantem
a produção e comercialização de soja em Santarém
dentro das leis ambientais, em observância ao
Código Florestal Brasileiro, Cadastro Ambiental
Rural, manutenção de áreas de preservação, além de
outros critérios estabelecidos visando o controle do
desmatamento zero, recuperação de áreas degradadas.
“Costumamos definir que Santarém é um parque
de oportunidades, porém na mesma proporção
dos desafios, por isso é importante ressaltar sobre a
temática sustentável”, falou Teresa.

ACES participou dos três dias de debates

correta de um terminal. É missão de nossa entidade
incentivar o desenvolvimento sustentável, por isso
é importante os devidos esclarecimentos neste
seminário.”, afirmou o presidente da ACES, Roberto
Branco.
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Liquida Santarém: Em novembro,
a maior promoção do oeste do Pará

palestra “Mudança: Ou Muda ou Dança”,
ministrada por Jussier Ramalho, deu
início a campanha Liquida Santarém
2017, promovida pelo CONJOVE da ACES, que
ocorrerá no período de 09 a 12 de novembro, com
a perspectiva de envolver mais de 200 empresas de
diferentes ramos de atuação. O consumidor terá a
oportunidade de concorrer a dez 10 sorteios no valor
de R$ 500,00, totalizando R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) em premiação.
A pesquisa do Sebrae (Serviço de Apoio as médias e
pequenas empresas) apontou que em 2016, o Liquida
Santarém, promovido pelo CONJOVE da ACES,
movimentou R$ 4,7 milhões, em quatro dias de
vendas promocionais nas principais zonas comerciais
de Santarém.
Sobre a Pesquisa (Sebrae 2016)
✴ Ramo de atuação
✴ Automotivos
✴ Beleza e Estética
✴ Eletrônicos, Informática e Presentes
✴ Farmácias e Drogarias
✴ Material de Construção
✴ Óculos, Jóias e Acessórios
✴ Produtos de Beleza
✴ Restaurantes, Padarias e Lanchonetes
✴ Roupas e Acessórios
✴ Variedades e Armarinho
✴ Outros
2018 Empresas Participantes
✴ 45% localizadas no Comércio Central
✴ 15% no Rio Tapajós Shopping
✴ 38% outros
Impacto Financeiro
✴ 64% apontam que houve impacto positivo nos
negócios;
✴ 22% aponta que houve impacto médio no
faturamento
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FIQUE POR DENTRO DO LIQUIDA 2017
Whatsapp: (93) 99145-5238
Empresa participante recebe com exclusividade
as informações da Campanha, de maneira rápida e
eficaz, além de esclarecer todas as dúvidas.
Facebook: Liquida Santarém
É através do facebook que a campanha alcança
os consumidores apresentando as empresas
participantes, a política de descontos e horários de
funcionamento dos estabelecimentos credenciados.
Site: www.liquidasantarem.com.br
Nesta edição, estamos com um novo site.
Moderno, ágil e preciso. Na plataforma, temos:
opção para adesão; Destaque para empresas
credenciadas; disponibilidade de toda a campanha
de marketing;
A Campanha Liquida Santarém circulará nas
emissoras, rádios locais, além de mídia impressa!
Chegou a hora de liquidar e girar o estoque para as
vendas de fim de ano.

Agosto/Setembro 2017 - Edição 190
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Sanclin moderniza atendimento no
setor de Tomografia Computadorizada

partir deste mês de setembro, Santarém
salta para um novo patamar no quesito
atendimento especializado no setor de
medicina diagnóstica. A Sanclin, empresa associada
da ACES, passa atender seus clientes com um novo
equipamento de tomografia computadorizada,
agregando inovação tecnológica, rapidez e precisão
nos diagnósticos de doenças cardíacas.
Exames de Angiotomografia de Coronárias,
realizados, até então, somente em grandes capitais,
agora poderão ser feitos em uma das unidades
Sanclin, localizada na Avenida Borges Leal. Com
imagens 3D é possível a visualização perfeita das
veias e artérias do corpo, inclusive do coração, o que
permite avaliação de placas de gordura ou de cálcio
dentro das coronárias, responsáveis por causar dor no
peito e até mesmo infarto.
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Câmara de Turismo da ACES apresenta
pauta turística em audiência pública
Nesta terça-feira (29/08), o turismo no polo Tapajós
foi tema da Sessão de Tribuna Livre na Câmara
Municipal no dia 29 de agosto, encabeçada pelo
vereador Alaércio DrogaMil (PRP), que contou com
pessoas ligadas ao setor. A ACES representada pelo
presidente Roberto Branco e diretor Emanuel Julio
Leite pontuaram ações que merecem atenção especial
do setor público, com total envolvimento do setor
privado.
Santarém abrange um quinto de todo o turismo do
estado do Pará, englobando as diferentes modalidades
turísticas, ou seja, turismo, turismo de consumo,
turismo gastronômico, turismo ecológico, turismo de
aventura, turismo religioso, e turismo cultural.
Durante a Tribuna, o líder da Câmara de Turismo da
ACES, Emanuel Júlio Leite entregou ao presidente da
Câmara Municipal, Antônio Rocha, um documento
falando sobre a importância de colocar em prática as
69 ações pontuadas no Plano Estratégico de Turismo
de Santarém e Belterra (Plano Encontro), além de
priorizar Alter do Chão como centro das ações, uma
vez que é considerado um dos destinos turísticos mais
prestigiados em toda a região amazônica. Porém, os

enormes recursos naturais se deparam com limitações
de ordem estrutural que terminam por comprometer
a imagem do destino. Alter do Chão agrega valor por
atuar como centro irradiador de roteiros turísticos, o
que dá ao visitante a possibilidade de conhecer lugares
igualmente paradisíacos, como Canal do Jari, Ponta
de Pedras, Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns,
Floresta Nacional do Tapajós, o centro histórico de
Belterra e suas praias, Ponta do Cururu, Lago Verde,
Floresta Encantada do Caranazal, Escola da Floresta,
entre outros.
O município tem alcançado o reconhecimento de
cidade turística, por isso também foi sugerido ao
Poder Executivo, que se aumente a dotação financeira
para a Secretaria de Turismo, responsável pelo
desenvolvimento das políticas de desenvolvimento de
atividade da área. “Nós sabemos que hoje o orçamento
para o setor turístico é o menor de todos, o que se torna
incoerente com a vocação turística do município,
reforçada muitas vezes pelos representantes políticos,
por isso nosso pleito neste dia”, destacou Emanuel
Júlio.
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Reforma Trabalhista! Você sabia?
Férias
Como é? As férias de 30 dias podem ser fracionadas
em até dois períodos, sendo que um deles não pode
ser inferior a 10 dias.
Como ficará? Poderão ser fracionadas em até três
períodos, mediante negociação, sendo que um deles
não poderá ser inferior aa 14 dias corridos e os demais
não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada
um.
Jornada
Como é? É limitada a 8 horas diárias, 44 horas
semanais e 220 horas mensais, podendo haver até 2
horas extras por dia.
Como ficará? Poderá ser de 12 horas, com 36
horas de descanso, respeitando o limite de 44 horas
semanais (ou 48 horas, com as horas extras) e 220
horas mensais.
Trabalho Intermitente
Como é? A legislação atual não contempla essa
modalidade de trabalho.
Como ficará? O trabalhador poderá ser pago por
período trabalhado, recebendo pelas horas diárias.
Ele terá o direito a férias, FGTS, previdência e 13°
salário proporcionais. No contrato deverá estar
estabelecido o valor da hora de trabalho, que não pode
ser inferior ao valor do salário mínimo por hora ou à
remuneração dos demais empregados que exerçam a
mesma função.
O empregado deverá ser convocado com, no
mínimo, três dias corridos de antecedência. No
período de inatividade, pode prestar serviços a outros
contratantes.
Negociação
Como é? Convenções e acordos coletivos podem
estabelecer condições de trabalho diferentes das
previstas na legislação apenas se conferirem ao
trabalhador um patamar superior ao que estiver
previsto na lei.
Como ficará? Convenções e acordos coletivos
poderão prevalecer sobre a legislação. Assim, os
sindicatos e as empresas podem negociar condições
de trabalho diferentes das previstas em lei, mas
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não necessariamente num patamar melhor para os
trabalhadores.
Demissão
Como é? Quando o trabalhador pede demissão ou
é demitido por justa causa, ele não tem o direito à
multa de 405 sobre o saldo do FGTS nem a retirada
do fundo. Em relação ao aviso prévio, a empresa pode
avisar o trabalhador sobre a demissão com 30 dias
de antecendência ou pagar o salário referente ao mês
sem que o funcionário precise trabalhar.
Como ficará? O Contrato de trabalho poderá ser
extinto de comum acordo, com pagamento de metade
do aviso prévio e metade da multa de 40% sobre o saldo
do FGTS. O empregado poderá ainda movimentar até
80% do valor depositado pela empresa na conta do
FGTS, mas não terá direito ao seguro-desemprego.
Contribuição Sindical
Como é? A contribuição é obrigatória. O pagamento
é feito uma vez ao ano, por meio do desconto
equivalente a um dia de salário trabalhador.
Como ficará? A contribuição sindical será opcional.
Terceirização
Como é? O presidente Michel Temer sancionou
o projeto de lei que permite a terceirização para
atividades-fim.
Como ficará? Haverá uma quarentena de 18 meses
que impedirá a empresa demitir o trabalhador
efetivo para recontratá-lo como terceirizado. O texto
prevê ainda que o terceirizado deverá ter as mesmas
condições de trabalho dos efetivos, como atendimento
em ambulatório, alimentação, segurança, transporte,
capacitação e qualidade de equipamentos.
Banco de Horas
Como é? O excesso de horas em um dia de trabalho
pode ser compensado em outro dia, desde que não
exceda, no período máximo de um ano, à soma das
jornadas semanais de trabalho previstas. Há também
um limite de 10 horas diárias.
Como ficará? O banco de horas pode ser
pactuado por acordo individual escrito, desde que a
compensação se realize no mesmo mês.
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Rede de Convênio da ACES

ACES oferece aos nossos associados,
dependentes e colaboradores das empresas
uma ampla de Rede de Convênios. São mais
de 150 serviços com descontos: academia, farmácias,

laboratórios, médicos, gráfica, supermercado e muito
mais! Veja em nosso site (acestapajos.com.br) a tabela
completa de serviços e descontos.

CONVENIADOS DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM
ACADEMIA

Consultar Desconto

Bony Fit

(93) 99167.2323

ACUPUNTURA

Consultar Desconto

Centro de Massagem - Alcivan A.Barbosa

(93) 3064.1242

ALERGOLOGISTA

Consultar Desconto

Biodiagnósticos - Dr. João Batista

(93) 3522.3336 | 99200.0070

ANGIOLOGIA | CIRURGIA VASCULAR

Consultar Desconto

Dr. Pedrosa

(93) 3523.5226

Dr. Jornes Pontes | SANCOR

(93) 3522.2576

Biodiagnósticos - Dr. Edvaldo Azevedo

(93) 3064.5737 | 99138.4242

AUTO ESCOLA

Consultar Desconto

Biodiagnósticos - Dr. Edvaldo Azevedo

(93) 99103.2777 | 99975.1818

CARDIOLOGISTA

Consultar Desconto

Biodiagnósticos - Dr. Everton Canto

(93) 3522.3336 | 99200.0070

Biodiagnósticos - Dr. Madson Freitas

(93) 3064.5737 | 99138.4242

Dr.João Otaviano de Matos | SANCOR

(93) 3522.2576

Dr. Walcir Júlio de Matos Costa | Previne

(93) 3523.5447 | 3523.5522
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Reunião do CAP
O diretor Reginaldo Ávila participou da
reunião do Conselho de Autoridade Portuária
– CAP no dia 28 de julho, no qual foi entregue
ao Secretário-Adjunto da Secretaria do
Patrimônio da União – SPU, Reinaldo Redorat,
um documento da ACES solicitando celeridade
na sanção da Nova Poligonal de Santarém e a
Renovação do Convênio da SPU nas áreas de
Marinha.

or da Câmara
Emanuel Júlio Leite (coordenad
no Moura
Bru
ar,
de Turismo), Andrea Aym
(diretor da
la
Ávi
do
(diretor da ACES), Reginal
ACES), Ruth
da
te
ren
ACES), Marilene Omena (ge
S)
ACE
da
ra
Chahini (direto

Projeto Sedeme
O presidente Roberto Branco reuniu com
o diretor da Sedeme Lourival Ribeiro para
tratar sobre o projeto de Desenvolvimento
Econômico para Santarém. O encontro
aconteceu na sala de reunião da ACES.

Agosto/Setembro 2017 - Edição 190

Foto: Keliane Sousa
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Reunião na CDP

Vila de Alter
No mês de julho, os diretores da Câmara
Setorial de Turismo da ACES visitaram a Vila de
Alter Pousada Boutique Amazônia, localizada
em Alter do Chão, sob a administração das
empresárias Regina Santos e Andrea Aymar.
Em funcionamento desde novembro do ano
passado, a pousada tem sido a alternativa para
turistas de outras regiões do país e do mundo,
que buscam atendimento personalizado, som
ambiente da floresta e o aconchego tapajônico.

Lourival Ribeiro (Sedeme
) e Roberto Branco
(Presidente da ACES)

(93) 99145.5238
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