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A palavra do momento é “crise”. Ouvimos ou 
lemos isto todos os dias e ao assistir noticiários 
ainda vamos conviver com ela por algum tempo. 
Mas não adianta se amedrontar, a economia do 
país pode estar passando por uma fase instável, 
mas precisamos reagir. Como? Trabalhando ainda 
mais! São tempos difíceis para o Brasil. E no âmbito 
regional, não é diferente. Mas enquanto empresário 
e entidade representativa, não podemos nos deixar 
abater, nem mesmo desistir. Os desafios são diários, 
mas é isto que nos move.

Estamos conversando com nossos associados e 
a fase é desafiadora, mas também oportunidade 
de negócios para quem pretende empreender. E 
realizamos no final de julho o I Seminário de 
Empreendedorismo do Tapajós – O desafio de 
empreender na Amazônia. O evento teve como 
objetivo mostrar para os futuros e já empreendedores 
que é possível abrir um negócio, formalizá-lo e crescer. 
Recebemos em três dias de evento empresários que 
contaram através dos seus casos de sucesso como este 
desafio foi enfrentado. Para os negócios não existe 
receita, mas a experiência analisada com cuidado é 
um exemplo que pode seguido. O seminário teve a 
parceria fundamental do Governo do Estado do Pará 
e do SEBRAE, que ainda promoveu minicursos de 
formalização e formação de preços. O público ouviu 
verdadeiras lições de vida, mas acima de tudo, lições 
empresariais.

Seguindo nossa atenção especial a Alter do Chão 
e ao projeto de revitalização das barracas da “Ilha 
do Amor”, reunimos com várias entidades para 
viabilizar a construção. Queremos, além de mudar 
o visual da praia com a padronização, melhorar o 
atendimento aos visitantes e ofertar aos comunitários 
cursos de qualificação. E esta parceria esta sendo 
viabilizada com apoio do SEBRAE e SENAC. Em 
parceria com a Prefeitura de Santarém, através da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo, 
solicitamos ainda do IBAMA a doação de madeira 
para que os custos sejam reduzidos e possamos 
colocar o projeto em prática. 

Uma comissão de seis diretores desenvolveu, com 
apoio do Instituto Boanerges Sena e o publicitário 
Paulo Sena, desde 2010, o livro “ACES 70 Anos”. São 
mais de 400 páginas que narram através das atas da 
Diretoria Executiva, parte da história empresarial 

de nossa cidade e região. Estão ali registradas as 
primeiras solicitações que resultaram na construção 
do linhão de Tucuruí e a luta pela criação do Estado 
do Tapajós. Ainda podemos destacar a ampliação 
de nossa sede que passou por varias transformações 
arquitetônicas ao longo desses anos. O livro será 
distribuído gratuitamente e o lançamento esta 
previsto para o segundo semestre. 

A história que ainda estamos construindo envolve 
varias ações. Entre elas, reuniões com os nossos 
associados. E realizamos a primeira desta gestão 
no início de julho. E queremos manter o diálogo 
aberto com todos vocês, desde já os convido para 
nossas reuniões e eventos, a participação de todos é 
importante e fortalece esta casa. Digo casa, por que 
é assim que nos sentimos na ACES. É o lugar onde o 
empresário tem espaço e voz. Além claro, de contar 
com vários benefícios ao se associar, que vão além da 
representatividade. São intangíveis! 

Ampliamos este ano nossa Rede de Convênios que 
hoje conta com mais de 150 serviços com descontos. 
Nossa cartilha com todas essas informações já 
começou a ser distribuída e em nosso site você 
também pode acessá-la. Inclusive, nossas redes 
sociais estão ganhando uma nova ferramenta, além 
do Facebook e Twitter, agora estamos no Instagram, 
no @acestapajos. É a nossa comunicação ficando 
cada vez mais interativa e alcançando as mais 
diferentes plataformas. Nossos desafios são grandes, 
mas a vontade de trabalhar também. E não poderia 
ser diferente, afinal estamos construindo a cada dia 
uma entidade mais forte. A nossa Diretoria esta 
disponível para receber as demandas e ajudar você 
no que for preciso. 

Finalizo, parafraseando a nossa associada Marly 
Marinho, da Maranata Presentes, que durante o 
Seminário de Empreendedorismo deu uma 
verdadeira lição de vida e superação, “tire o S da 
CRISE e transforme em CRIE”. A criatividade já é 
um bom começo para superar qualquer desafio!

PALAVRA DO
PRESIDENTE
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César Ramalheiro, presidente da ACES                 
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Firmadas novas parcerias para
padronização das Barracas de Alter do Chão

A comunidade de Alter do Chão foi favorável 
ao projeto da ACES de padronização 
das Barracas localizadas no istmo “Ilha 

do Amor”. A etapa seguinte para concretização do 
projeto consiste em buscar parcerias para custear a 
construção de 17 barracas. Neste sentido a Prefeitura 
de Santarém e o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) serão 
parceiros do projeto. 

Em reunião com a gerente do IBAMA, Silvana 
Cardins, foi solicitada a doação de 442 m³ de madeira 
para a construção das estruturas das barracas. 
A proposta foi aceita pelo órgão e a doação será 
viabilizada ainda para os próximos meses.

 A Prefeitura firmou o compromisso de doar 
banheiros químicos que serão instalados em cada 

barraca e ajudará na manutenção. E ainda se 
comprometeu a implantar um microssistema de 
abastecimento de água. 

O SENAC e SEBRAE serão parceiros através de 
cursos para qualificação profissional.
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César Ramalheiro (presidente da ACES), Bruno Moura (vice-
presidente da ACES) e Silvana Cardins (gerente Executiva do Ibama).

Empresa espanhola apresenta
investimentos em Santarém

No dia 15 de julho a ACES recebeu visita 
da comitiva espanhola composta pela 
Sra. Maria Amélia Guzman Martinéz 

(conselheira comercial Permanente da Espanha 
na ONU), sr. Luiz Benito Ruiz (conselheiro de 
Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente da 
Embaixada da Espanha no Brasil) e Sr. Carlos Puerta 
(coordenador da Tragsa no Brasil), para tratar sobre 
os investimentos da empresa Tragsa em Santarém.

A empresa espanhola, de capital público, será 

responsável pela retomada da obra do Residencial 
Moaçara, da obra do esgotamento sanitário e a nova 
etapa do Projeto Orla. No encontro, a diretoria da 
ACES reforçou a importância de contratar a mão de 
obra local, bem como priorizar os fornecedores da 
cidade para compra de produtos. 

Carlos Puerta afirmou que a empresa prospecta 
investir também na área ambiental e processamento 
e beneficiamento de resíduos sólidos.
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XIV Mostra Cultural 
faz homenagem ao artesanato e carimbó

A XIV edição da Mostra Cultural foi um 
sucesso. Realizada em um ambiente que 
destaca a cultura tapajônica - Centro de 

Artesanato do Tapajós – Cristo Rei, o Conselho da 
Mulher Empresária (CME) rendeu homenagens 
à artesã, Neida Maria Pereira Rêgo, pelo trabalho 
desenvolvido com a palha do Tucumã, na região de 
Arapiuns. E também o Mestre Griô de Carimbó, 
Francisco Cardoso Feitosa, conhecido popularmente 
como Chico Malta, em reconhecimento a sua 
dedicação pelo carimbó através de músicas, poesias e 
peças de teatro.

A programação envolveu o público através da 
apresentação de carimbó e músicas regionais. A 
cerimônia realizou a entrega da Medalha de Mérito 
Cultural “Wilson Dias da Fonseca” a artesã Neida 
Rêgo que utiliza a palha de tucumã para confeccionar 
mandala, cesta, descanso, cartões, bolsas e embalagens. 
Emocionada a artesã expressou sua gratidão ao 
receber a comenda. 

“Eu fico muito feliz por terem me escolhido e aqui 
represento as mulheres artesãs de Santarém. Estendo 
a homenagem a todos os artistas do artesanato que 
valorizam a nossa cultura através daquela palmeira, 
daquela argila, daquela semente, daquela cuia. É disso 
que tiramos o nosso sustento, e de lá produzimos a 
identidade de Santarém”.

O Mestre Griô de Carimbó, Chico Malta, 
também recebeu a honraria pelo legado que tem 

construído na arte do carimbó ao longo de 40 anos. 
Ele destaca a importância da valorização. “Para mim é 
momento especial, é um título que valoriza os artistas 
pela sua dedicação, pelo seu trabalho, por tudo que 
plantou (fez)”.

Neida Rêgo e Chico Malta são exemplos vivos e 
atuais do quanto Santarém é rica em cultura e o CME 
ao longo de 14 anos tem feito esse reconhecimento 
através da Mostra que é realizada dentro da 
programação de aniversário de Santarém. “Nós temos 
uma diversidade na cultura que é composta por 
poetas, pintores, músicos e artesãos. É uma alegria 
apoiar a cultura santarena através dessa homenagem 
merecedora”, destacou a presidente do CME, Rosivete 
Figarella.
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Chico Malta e Neida Rêgo, homenageados da Mostra CulturalRosivete Figarella (presidente CME), Chico Malta (homenageado), 
César Ramalheiro (presidente da ACES) e Neida Rêgo (homenageada)



O Seminário aconteceu 
de 29 a 31 de julho 
no auditório da 

ACES e alcançou um público 
de 300 pessoas. Nos três dias 
de programação foi colocado 
em evidência os desafios e as 
perspectivas para empreender 
em Santarém. A experiência de 
investidores que acreditaram no 
potencial da cidade e iniciaram 
seus empreendimentos em décadas 
passadas serviu de inspiração 
para os novos empreendedores 
que tiveram a oportunidade de 
conhecer o passo a passo para 
ser um micro empresário e 
como trabalhar a formação de 
preços no mercado competitivo.

Na palestra de abertura 
“Empreendedorismo: desafios, 
oportunidades e o cenário 
atual”, ministrada pelo doutor 
em Finanças, Gabriel Geller, 
foi destacado a existência de 
45 milhões de empreendedores 
no Brasil, desse total 200 mil 
está no Tapajós. A tendência é 
que o quantitativo cresça ainda 
mais, segundo a pesquisa Global 
Entrepreneurship Monitor 
(GEM) 35% dos brasileiros 
entre 18 e 64 anos têm um 

negócio ou estão envolvidos na 
criação de um. São brasileiros 
que decidiram enfrentar as 
dificuldades e burocracias do país 
para começar seus negócios em 
diferentes setores econômicos. 
Para investir na região do Tapajós 
é necessário driblar as falhas 
na infraestrutura de transporte 
e comunicações, a carência de 
investimentos governamentais 
e a qualificação da mão-de-
obra e direcionar as estratégias 
de seus negócios para atender 
os investimentos em grandes 
projetos e explorar setores que 
precisam evoluir no mesmo ritmo 
que avança a economia regional. 

Para quem já percorreu este 
caminho, surge à oportunidade 
de continuar contribuindo 
com o município através de 
iniciativas sociais e ambientais. O 
empresário Manoel Ivair Chaves, 
presidente do Grupo Chaves, 
mostrou ao público o trabalho 
desenvolvido pela Associação de 
Menores e Amigos Dom Tiago 
(AMAMDOTI) que atende 
crianças de 04 a 08 anos, com 
atividades de reforço escolar, aulas 
de cidadania, esportes, recreação 
e alimentação. Para o empresário 

a ação é um ato de retribuição. 
“Eu apenas retribou parte do 
que ganho no meu comércio 
para a população. Isso é o que 
eu faço com minha ação social”.

Mulheres Empreendedoras – A 
segunda noite teve a participação 
da empresária Vânia Pereira Maia 
(Sistema Tapajós de Comunicação 
- STC) que apresentou o 
pioneirismo de 36 anos da TV 
Tapajós, afiliada Rede Globo, que 
encurtou a distância para levar 
informações a treze municípios. 
A trajetória da Tapajós FM, 
a primeira FM na região, e 
o funcionamento do portal 
notapajos, atual G1 Santarém e 
região. A empresária Darenice 
Coimbra compartilhou a sua 
experiência no ramo imobiliário, 
destacando o seu trabalho inicial 
como corretora para em seguida 
fundar a Coimbra Imobiliária 
que recentemente inaugurou 
uma nova sede e lançou sua 
nova marca. A empresária Marli 
Marinho apresentou a expansão 
da empresa Maranata Presentes 
que recentemente ampliou seu 
espaço no centro comercial e 
abriu uma loja em um shopping 
da cidade.
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Os Desafios do Empreendedor – Na última 
noite de programação, o público acompanhou o 
case de Sucesso dos empresários Eliésio Gama, 
Alberto Oliveira e César Ramalheiro. Eliésio Gama 
apresentou as barrareiras superadas quando começou 
a empreender no ramo de construção no ano 1999, a 
conquista de mercado e expansão de seus negócios 
para os municípios de Juruti, Monte Alegre, Altamira 
e Itaituba. Já sete anos vem explorando o setor de 
móveis planejados. O empresário Alberto Oliveira 
mostrou que sua trajetória no empreendedorismo 
começou quando era vendedor e atulmente resulta 
em 10 lojas, expandindo sua atuação no ramo 
de franquias. O empresário César Ramalheiro 
apresentou a trajetória do CR Supermercados 
pautada no planejamento estratégico, estrutura 
organizacional, logística, inovação e sustentabilidade.

Minicursos – Aproximadamente 100 pessoas 
participaram dos minicursos “Passo a passo para 
a formalização – MEI e Micro Empresa” e “Custo 
e Formação de Preços” ministrados pelo SEBRAE 
(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas). A proposta é disseminar as informações 
quanto à importância de começar o negócio na forma 
legal, conforme delibera a Lei do Microempreendedor 
Individual e depois de formalizado ser estratégico na 
formação de preços para conquistar mercado e obter 
resultados positivos nos lucros. 

Os debates, mesa redondas e cases de sucesso 
foram combustíveis suficientes para os participantes 
do evento que planejam se tornar um investir da 
Amazônia. O empreendedor Raimundo Azevedo 
há um está empreendendo no ramo de assessoria e 
consultoria, participou do seminário e afirma que 

procurou conhecer a experiência de investidores que 
estão há mais tempo no mercado regional. “Sabemos 
que o mercado se encontra fragilizado por isso é 
importante ter o conhecimento dos empreendedores 
que já estão no ramo, conhecer a forma de trabalho 
e o fruto desse esforço. É interessante para os novos 
empreendedores”.

Doação de Alimentos – Além de proporcionar 
conhecimento, o Seminário de Empreendedorismo 
do Tapajós, realizado pela Associação Comercial 
e Empresarial de Santarém, Conselho da Mulher 
Empresária (CME) e Conselho de Jovens Empresários 
(CONJOVE), apoiado pelo Governo do Estado do 
Pará e SEBRAE proporcionou solidariedade. Em três 
dias programação foi possível arrecadar 300 quilos de 
alimentos que serão destinados ao Asilo São Vicente 
de Paulo e Abrigo Municipal.

Desta maneira, moldando e indicando caminhos 
para os futuros investidores do oeste do Pará, a ACES 
alcança o objetivo de contribuir com o processo de 
desenvolvimento econômico do oeste paraense. 
O presidente César Ramalheiro acredita que este 
incentivo trará bons resultados para o município. 
“Acreditamos que conseguimos plantar uma semente 
de espírito empreendedor em muitas pessoas e 
vamos conseguir transformar algumas famílias para 
melhor”.
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Palestrantes da primeira noite: Gabriell Geller (G. Consultoria), Manoel 
Ivair Chaves (Grupo Chaves) e Breno Marques (BM Engenharia)

Rosivete Figarella (presidente CME), Marli Marinho (Maranata 
Presentes), Vânia Maia (STC), César Ramalheiro (presidente da ACES), 
Darenice Coimbra (Coimbra Imobiliária)



Encontro de Associados

Com o término do primeiro semestre do 
ano, a diretoria da Associação Comercial 
e Empresarial de Santarém (ACES) 

apresentou aos seus mais de 400 associados o balanço 
das atividades realizadas nos últimos seis meses, bem 
como os projetos para o segundo semestre do ano. O 
“Encontro de Associado” aconteceu no auditório da 
ACES na noite do dia 01 de julho.

Em 70 anos de existência, a ACES tem encabeçado 
lutas que englobam a região oeste do Pará, de maneira 
geral, seguindo está dinâmica desde janeiro a entidade 
tem trabalhado em parceria com a representatividade 
da vila de Alter do Chão através de ações que melhore 
o cenário econômico do local. A entidade realizou 
ação de Saúde com total de 120 atendimentos e 
doação de aproximadamente 500 medicamentos; 
apresentou o projeto para revitalização das barracas 
na Ilha do Amor, este mesmo projeto foi entregue ao 
secretário de saneamento do Ministério das Cidades, 
Paulo Ferreira. 

Visando esclarecer o processo de implantação da 
Nota Fiscal Eletrônica de consumidor foi realizada 
uma palestra que contou com a presença do auditor 
de receitas estaduais, José Guilherme Koury. Já com 
a diretoria da Celpa Equatorial foi tratada sobre as 
falhas no serviço e investimentos na distribuição, além 
da necessidade de instalar a nova ponta do Linhão.

Em torno de 600 pessoas participaram de duas 
palestras motivacionais “A Magia da Motivação e do 
Atendimento” realizadas no auditório da entidade 
visando atender as empresas associadas. 

No primeiro semestre a ACES também desenvolveu 
trabalho através das Câmaras Setoriais: Comércio; 
Infraestrutura e Indústria; Turismo; Agronegócio 
e Imobiliária, no qual recebe as demandas dos 
associados e busca soluções junto aos órgãos e 
instituições competentes, além da atuação no GGI 
(Grupo de Gestão Integrada) para resolver demandas 
que envolvem a sociedade como o todo.

O empresário Aderson Sobrinho, associado há mais 
de anos da entidade, destaca a importância deste 
encontro para o fortalecimento do associativismo. “O 

encontro é essencial, porque o associado está muito 
ausente das reuniões (da entidade). Ás vezes as pessoas 
não tem consciência dos benefícios, eu mesmo como 
associado estava bem ausente da associação, eu não 
sabia que tinha esses benefícios”.

Ainda foram apresentados os mais de 150 convênios, 
descontos em palestras, cursos treinamento 
promovido pela ACES, programas de qualificação (5S 
e Selo de Gestão da Qualidade), locação do auditório, 
além da participação em eventos de negócios. 

Para o segundo semestre está programado o Liquida 
Santarém, Melhores do Ano e ação social organizada 
pelo CONJOVE e CME.
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NOVOS ASSOCIADOS
Tênis e Cia

Agiliza Marketing

Tapajós Representação Comercial

SICOOB COOESA

Essencial Segurança e Informática

Aqua Empreendimentos Imobiliários

Bony Fit 

Assistec

Gabriel Geller
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Associados em sintonia com a entidade



Caixa lança linha de crédito 

Rede de Convênios da ACES 

com FGTS para construtoras

é ampliada 

A Caixa Econômica Federal 
lançou linha de crédito 
imobiliário, com recursos 

do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS), para financiar 
construtoras e incorporadoras.

Poderão usar a linha as empresas 
que produzem empreendimentos 
com unidades residenciais de até R$ 
300 mil. De acordo com o banco, será 
liberado montante de R$ 1 bilhão.

Segundo o banco, o financiamento 
é de até 80% do valor da obra, 
limitado a 50% do valor total de 
vendas, com taxas de juros a partir 
de 8,5% ao ano.

A empresa interessada deverá 

apresentar o projeto de engenharia, 
além de documentação para análise 
de risco. Deverá ser comprovada 
também a comercialização de, no 
mínimo, 30% das unidades do 
empreendimento, até a data da 
contratação.

A Caixa informa que oferece, em 
condições similares, uma linha de 
crédito para empresas que viabilizam 
a construção de empreendimentos 
com unidades residenciais de até R$ 
750 mil nos estados de São Paulo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e no 
Distrito Federal; e de até R$ 650 
mil nos demais estados. (Reprodução: 
Exame)

Academia, supermercado, 
farmácia, consultoria e 
consultas médicas fazem 

parte dos benefícios que os associados 
ACES têm direito. E a Gerência 
Comercial da entidade começou 
no mês de abril a expandir a rede 
convênios. Esta ação de ampliação 
tem como objetivo oferecer ainda 
mais vantagens e descontos. São 
mais de 150 serviços disponíveis 
na nova cartilha que já começou a 
ser distribuída. Além disso, no site 
é possível acessar online todas as 
informações e descontos que são 
ofertados. 

Em parceria com a ECO 
Diagnósticos e a Sanclin os 
associados estão recebendo as novas 
carteiras. Elas possuem os dados 
do proprietário da empresa e tem 

validade até o dia 31 de dezembro de 
2016. Todos aqueles que estiverem 
com suas mensalidades em dia 
receberão a nova identificação até 
o final deste segundo semestre. A 
apresentação dela é a garantia dos 
descontos que são oferecidos no 
convênio.

Os dependentes e colaboradores 
das empresas associadas também 
tem direito ao convênio. Basta 
solicitar uma guia de desconto na 
Secretaria da Associação Comercial. 

E com a chegada de novos 
associados a expectativa é que 
os convênios continuem sendo 
atualizados com novos serviços  e 
produtos. Por isso fique atento aos 
nossos e-mails. Sempre que tivermos 
novidades vamos comunicar! 
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Consulta e informações:
(93) 3523-5633 | 3523-5966 | 3523-4068 



#ACESEMAÇÃO
Visita da gerência do Banpará

A gerente regional do Banpará, Rita dos Santos e 
o gerente na nova agência empresarial, Igor Simões, 
estiveram na ACES para apresentar os serviços da 
agência inaugurada no mês junho com o objetivo 
único de atender o setor empresarial de Santarém.

Olavo das Neves assume Codec
O ex-presidente da ACES, Olavo das Neves, é novo presidente 

da Companhia Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec), 
conforme nomeação publicada no Diário oficial do Estado no dia 
22 de julho. O novo trabalho envolverá ações de políticas públicas 
que estimulem o desenvolvimento econômico do estado.

Liquida Santarém
O Projeto Liquida Santarém foi incorporado ao calendário 

oficial de eventos do município de Santarém através do 
Projeto de Lei Nº 19.832/15. A 4ª edição do evento será 
realizada no mês de novembro envolvendo empresas 
dispostas a criar condições e facilidades para as vendas 
e negociações com descontos que vão de 5 a 70% de 
descontos.

Jantar da APAE
No dia 21 de agosto,  o  Conselho 

da Mulher Empresária (CME) apoiará 
o Jantar Beneficente promovido 
pela APAE com o objetivo de garantir 
o atendimento especializado às 
pessoas com deficiência intelectual, 
múltipla e autismo.

Visita ao STC
O diretor da ACES, Reginaldo Ávila, e o diretor de 

Indústria, Comércio e Serviços da Sedeme, Sérgio Menezes, 
estiveram visitando o Sistema Tapajós de Comunicação. 
Na ocasião foram recebidos pela diretora executiva, Vânia 
Pereira Maia.

Almoço Empresarial
Em um almoço 

empresarial, a diretoria da 
ACES recebeu o diretor 
de Indústria, Comércio 
e Serviços da Sedeme, 
Sérgio Menezes. Entre os 
assusntos discutidos, está a 
possibilidade da instalação 
da Estação Cidadania e 
uma agência anexa do 
Banpará Empresarial no 
Rio Tapajós Shopping.

13 anos CONJOVE
Em junho, a diretoria do 

Conselho de Jovens Empresários 
(CONJOVE) comemorou 13 
anos de fundação conselho 
com um jantar especial no 
restaurante El Mexicano. Desde 
a fundação no dia 14 de junho 
de 2002 o conselho desenvolve 
diversas atividades - Rodadas de 
Negócios, Troca de Cartões, Visita 
Empresarial, Liquida Santarém, 
Feirão do Imposto e Ação Social 
no dia das crianças.

www.acestapajos.com.br
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Reginaldo Ávila, Sérgio Menezes e Vânia Maia

Olavo das Neves

Gabriel Geller (ACES), Bruno Moura (ACES), 

Tiago Menezes (SEDEME), Saulo Jennings 

(empresário), Reginaldo Ávila (ACES)

Diretores da ACES reunidos com a gerência do Banpará
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