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Os últimos meses tem sido de trabalho intenso na 
nossa entidade. Com a dedicação dos nossos diretores 
temos acompanhado as prospecções de projetos 
econômicos determinantes para a verticalização da 
economia do oeste paraense. É missão da ACES lutar 
pelo desenvolvimento sustentável de Santarém, e isso 
exige um trabalho em conjunto com poder público 
municipal, estadual, federal e entidades parceiras 
para que se garanta investimentos no município.

Dentro da perspectiva econômica, reunimos 
recentemente com o Presidente Internacional do 
grupo argelino Cevital, Issad Rebrab. A multinacional 
realiza estudos de investimentos em várias 
localidades do estado do Pará, entre elas, Santarém. 
O nosso desejo é que os investimentos aconteçam em 
nosso município, gerando assim emprego e renda. 
Issad Rebrad garantiu que até 2020 as unidades 
de Barcarena e Santarém devem estar em pleno 
funcionamento, um projeto ousado em uma área de 
mais de 800 hectares, com infraestrutura de porto, 
uma esmagadora de soja e uma fábrica de ração.

A ACES é uma entidade empresarial com 
responsabilidade social, por isso vamos trabalhar 
para que o projeto seja economicamente sustentável. 
Precisamos respeitar o meio ambiente e fazer com 
que os impactos gerados por este projeto sejam os 
menores possíveis. Reunimos também com o Bispo 
da Diocese de Santarém, Dom Flávio Giovenalli, 
para conversar sobre o assunto, afinal a Igreja 
Católica é uma das lideranças do bairro do Maicá, 
onde o projeto será instalado o projeto da Cevital. 
Estamos presentes ainda no Fórum das Entidades 
Representativas do Oeste do Pará, uma entidade 
importante no processo de integração da sociedade 
e discussão democrática. Neste aspecto, a ACES 
tem papel de mediadora junto às demais entidades, 
governos e classe produtiva.

E ainda falando em grandes projetos, estamos 
acompanhando a aquisição do terreno para instalação 
do Distrito Industrial de Santarém. A Companhia 
de Desenvolvimento Econômico do Estado do 
Pará – CODEC, está conduzindo esta negociação, 
e seu Presidente, Olavo das Neves (ex-presidente 
da ACES), tem dado prioridade ao assunto que é 
tão importante para o desenvolvimento da região. 
Acreditamos que em breve teremos boas notícias 
sobre este assunto e que o esta luta antiga da classe 

empresarial sairá, enfim, do papel.
Estamos investindo em ações para o futuro, 

mas sem esquecer o nosso momento atual. Por 
isso, no mês de novembro, vamos promover o 
Liquida Santarém 2015, através do Conselho de 
Jovens Empresários da ACES. Nossos diretores do 
CONJOVE em três edições conduzem este projeto 
com sucesso. É um evento que envolve toda a 
cidade, uma oportunidade do comércio local renovar 
seus estoques, do consumidor ter bons preços e, 
principalmente, de fomentarmos negócios em nossa 
cidade. Ganha a população, os empresários e os 
colaboradores das empresas.

Em outro aspecto, temos fortalecido a política 
de benefícios para nossos associados através de 
parcerias importantes. Um exemplo são as atividades 
em conjunto com o SEBRAE, que tem com objetivo 
de aproximar os empreendedores dos programas de 
qualificação. Em 2015 estreitamos ainda mais os laços 
entre as duas entidades e isto vem se refletindo em 
uma série de eventos em conjunto. Palestras, cursos, 
treinamentos e consultorias para os empreendedores 
locais são frequentes e praticamente não tem custos 
aos nossos associados. Participamos ativamente da 
composição do Plano Plurianual 2016 do SEBRAE e 
sugerimos ideias que irão trazer grandes benefícios 
para a região.

Esperamos contar sempre com a participação de 
vocês em nossos eventos, em especial nas palestras e 
cursos que ainda serão realizados em 2015. Estamos 
prontos para recebê-los em nossas reuniões e atender 
as demandas e propostas que podem contribuir para 
nossas ações. Assim construímos uma entidade mais 
forte e participativa! 

PALAVRA DO
PRESIDENTE
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Região Norte é a que mais gasta 
em cheques no País, diz instituto

Tíquete médio da região é 115% superior à 
média nacional. Pesquisa também revela 
índice de inadimplência na Região Norte.

A nova edição da Pesquisa Nacional sobre 
Liquidação de Cheques elaborada pela TeleCheque, 
serviço oferecido pela MultiCrédito, mostra que a 
população da Região Norte apresentou os maiores 
gastos em cheque em fevereiro.

O valor médio das compras nesse meio de 
pagamento na região foi de R$ 2.065, 115% superior 
à média nacional, de R$ 960, e 162% acima do índice 
apresentado pela Região Sul, que concentra o menor 
valor médio regional (R$ 569).

“A Região Norte tem uma cultura bastante forte 
de uso de cheque, principalmente em setores que 
envolvem quantias maiores, como o automotivo e 
o de material de construção. Assim, é comum que 
a população desses Estados tenha tíquetes médios 
elevados”, diz Flávio Peralta, vice-presidente comercial 

da MultiCrédito.
A pesquisa também revela que o índice de 

inadimplência na Região Norte foi de 2,90%, 0,3 ponto 
porcentual superior à média nacional (de 2,60%) e 
0,86 p.p acima da apresentada pela Região Sul, que 
detém a menor inadimplência do período.

Sobre a pesquisa
A pesquisa é feita com base nos valores das transações 

em reais monitoradas pelo serviço TeleCheque 
em diversos segmentos, como alimentação, 
automotivo, calçados, combustíveis, educação, 
eletroeletrônicos, joalheria e bijuterias, magazines e 
lojas de departamentos, máquinas e peças, material 
de construção, móveis, decoração e artigos para o lar, 
produtos, saúde, serviços, turismo, entretenimento e 
vestuário. São monitorados aproximadamente 10 mil 
pontos de venda distribuídos em 890 municípios do 
País.
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Associados ACES, aproveite as vantagens oferecidas por 
nossas empresas parceiras. Entre em contato.
Henrique Almeida
henrique.almeida@telecheque.com.br
(98) 3232.4507 | 8145.1269
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Assinado Termo de Compromisso para
Revitalização das Barracas em Alter do Chão

A ACES, prefeitura municipal de Santarém, 
SEBRAE e a Associação dos Barraqueiros 
da Restinga de Alter do Chão assinaram 

na reunião mensal do Grupo de Desenvolvimento 
Regional Sustentável, ocorrida no dia 30 de setembro, 
o termo de compromisso para consolidação do 
projeto de revitalização das 17 barracas localizadas no 
istmo conhecido como Ilha do Amor, elaborado pelo 
engenheiro Roberto (Diretor Industrial da ACES).

O projeto consiste em instalação de 34 banheiros 
químicos, microssistema de água, qualificação 
profissional e suporte para formalização dos 
microempreendedores visando unicamente incentivar 
o turismo e melhorar as condições de atendimento 

aos visitantes de Alter do Chão. Estas propostas serão 
executadas nos próximos 15 meses. A ACES também 
trabalha na viabilidade da doação de madeira junto 
ao IBAMA para construção das barracas.
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Viagem empresarial mobiliza empresários 
de Santarém, Altamira e Itaituba

Uma comitiva de empresários de Santarém, 
Altamira e Belém visitou o município de 
Itaituba, no sudoeste do Pará, nos dias 27 

e 28 de agosto. O grupo formado por representantes 
dos Conselhos de Jovens Empresários da ACES e ACP 
foi conhecer uma das regiões com maior destaque em 
desenvolvimento no estado.

A programação incluiu uma reunião com a Prefeita 
de Itaituba, Eliene Nunes, e os presidentes da 

Associação Comercial, Fabrício Schuber, e da Câmara 
de Dirigentes Lojistas, Davi Menezes. Os empresários 
ainda conheceram as áreas onde serão instalados 
os novos portos da cidade e observaram o porto já 
construído da empresa Bunge, uma das principais 
empresas de agronegócio e alimentos do Brasil e do 
mundo.

Em Santarém, a comitiva visitou as empresas Masa 
Distribuidora e Cargill Agrícola S/A.

Fo
to

: K
el

ia
ne

 S
ou

sa

Fo
to

: K
el

ia
ne

 S
ou

sa

Assinaram o termo - Prefeito Alexandre Von, César 
Ramalheiro (presidente da ACES), e .....



O lançamento da IV edição do Liquida 
Santarém reuniu o empresariado local, no 
dia 30 de setembro, que teve a oportunidade 

de conhecer os detalhes da programação que 
ocorrerá no período de 05 a 08 de novembro. A 
ação, organizada pelo CONJOVE da ACES, promete 
alavancar o volume de vendas no setor comercial, 
industrial e serviços. Dentro da promoção haverá 
10 sorteios de R$ 500,00 reais (totalizando R$ 5mil), 
entre os consumidores que comprarem nas lojas 
credenciadas.

A ação promocional contará com a extensa 
experiência do Liquida Geral realizado em Capanema 
(Pará). Em 20 anos de Liquida Geral, o mês de 
setembro se tornou o segundo melhor mês de vendas 
para o comércio daquele município. “O Liquida 
Geral nasceu em um momento de crise na cidade 
de Capanema, em 1997, a partir disso, conseguimos 
emplacar uma data e promover um evento que 
oxigena os caixas das empresas nesse período”, 
ressaltou Antônio Filho, vice-presidente da Câmara 
de Dirigentes Lojistas do Pará, que compartilhou o 
sucesso da promoção na região nordeste paraense. 
Segundo Filho, Capanema recebe em torno de 
60.000 visitantes durante os três dias de evento, com 

aumento de 400% em relação aos dias normais de 
início de mês.

O Liquida Santarém, que já faz parte do calendário 
oficial do município, promete movimentar o comércio 
local com a abrangência de aproximadamente 250 
empresas com descontos de até 70%, é o que destaca 
o presidente do CONJOVE da ACES, Alexandre 
Chaves. “O consumidor neste momento tem que 
pesquisar preço, reservar suas economias e deixar 
fazer suas compras nesse período, pois certamente 
vamos ter um roll de empresas que trarão grandes 
ofertas”. Esta é a oportunidade de promover a 
aproximação entre a oferta e demanda de mercado, 
a liquidação de ponta de estoque e renovação do mix 
de produtos e serviços das empresas.
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Lançamento do
Liquida Santarém 2015
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1º vice-presidente da Federação da Câmara de Dirigentes 
Lojistas do Pará, Antonio Filho, esteve no lançamento e 
falou sobre o Liquida Geral em Capanema



Adesão
Cada empresa participante se credencia pelo valor de R$ 250,00 e tem 

direito à: Bandeiras de identificação das lojas credenciadas, 100 etiquetas de 
descontos, 02 cartazes A2 de identificação das lojas, 300 cupons promocionais 
e adesivos para lojas dos shoppings, além de estar sendo anunciado no site da 
ACES: www.acestapajos.com.br e na fanpage: facebook.com/liquidasantarem.

Parcerias
SICAMS (Sindicato dos Condutores Autônomos de Mototaxistas de 

Santarém). Os mototaxistas credenciados cobrarão tarifa única promocional 
durante os quatro dias do Liquida Santarém. Válido somente para a área 
urbana de Santarém.

SEBRAE – Ministrará palestra voltada para o Liquida Santarém;
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Sindicato do Comércio Lojistas de 

Santarém (Sindilojas) serão parceiros na mobilização do comércio local;
Sorteios

Haverá sorteios de R$ *5.000,00 em dinheiro entre os consumidores que 
comprarem nas lojas credenciadas. 

* Sendo 10 sorteios de R$ 500,00 reais que serão realizados ao vivo no 
Programa Patrulhão da Cidade.
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PROGRAMAÇÃO
Palestra: Atendimento e Vendas – Ministrada pelo SEBRAE

Data: 03/10/2015 Hora: 19h Local: Auditório da ACES

Carreata de Abertura

Data: 04/11/2015 Hora: 16h Concentração: Praça Barão 
de Santarém

Ação de Vendas ‘Liquida Santarém’

Data: 05, 06, 07 e 
08/11/2015

Local: A ação será no próprio estabelecimento de cada 
empresa credenciada
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Mototaxistas farão corridas com preço especial



ACES cobra data definitiva para

Diretoria da ACES reúne com

conclusão de obra na Fernando Guilhon

Conselho Deliberativo do Sebrae

Após o pedido da Associação Comercial 
e Empresarial de Santarém (ACES), a 
Prefeitura de Santarém através de suas 

secretarias fará alterações no projeto de duplicação 
da Rodovia Municipal Fernando Guilhon visando 
o ordenamento e a trafegabilidade no trecho em 
obra que compreende a Avenida Maracanã até a rua 
B. A conclusão da obra está prevista para o mês de 
novembro. 

O prazo para conclusão da duplicação era dezembro 
de 2014. As obras iniciaram em setembro do ano 
passado, porém pouco se avançou e o canteiro 
de obras deu lugar aos inúmeros transtornos de 
trafegabilidade. “Pedimos apoio da Câmara para 
término da obra que vem se arrastando por um 
longo período e tem prejudicado o entorno não só do 
shopping (Rio Tapajós), mas dos pontos comerciais 
existentes nas proximidades”, declarou o presidente 
da ACES, César Ramalheiro.

Em reunião realizada pela Câmara Municipal de 
Santarém, no mês de setembro (16/09), ficou garantida 
que a terceira rotatória da rodovia passará por 
adequações, uma vez que há falhas no posicionamento 
da mesma; assim como será corrigido o retorno 
em frente ao Projeto Minha Casa Minha Vida. E o 
sinal de trânsito em frente ao shopping Rio Tapajós 
passará a funcionar com botoeiro, possibilitando o 
uso pelo pedestre assim que for necessário. “Pedimos 
compreensão, pois essa situação é provisória e será 
refeita com a conclusão da obra”, afirmou a secretária 
da SMT, Heloisa Almeida.

Durante a reunião também foi discutido os 
projetos existentes para construção de novas vias 
visando desafogar o tráfego na Fernando Guilhon, a 
exemplo o asfaltamento da Rua Olavo Bilac (no bairro 
Santarenzinho). A prefeitura pretende entregar esta 
etapa de duplicação da rodovia até o fim deste ano.

A Associação Comercial e Empresarial de Santarém 
(ACES), representada por oito diretores, participou 
da primeira reunião do Conselho Deliberativo 
Estadual do SEBRAE (CDE), em Santarém, no dia 25 
de setembro, no Hotel Barrudada. A oportunidade foi 
estratégica para aproximar o empresariado paraense 
ao SEBRAE, representado pelo presidente do CDE, 
Fernando Yamada, e Fabrizio Guaglianone (diretor-
superintendente do Sebrae no Pará).

A ACES, enquanto entidade de utilidade pública 
apresentou os projetos que tem desenvolvido nos 
últimos anos, entre eles, a realização da Feira Tapajós 
Negócios, o projeto de revitalização das Barracas em 
Alter do Chão e por último, o Liquida Santarém, que 
será realizado no mês de novembro.

O CDE busca promover a competitividade e o 
desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios 
e o fomento ao empreendedorismo.
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Consumidor aproveita comercialização
de gasolina sem imposto

Todo dia o brasileiro é avisado sobre o reajuste 
fiscal que domina o Brasil e, quando aparece a 
notícia de venda de combustível com isenção 

de imposto é recebida como premiação. E foi assim 
que o Feirão do Imposto, organizado pelo Conselho 
de Jovens Empresários (CONJOVE) da ACES, 
mobilizou Santarém nos dias 08, 09 e10 de setembro, 
que resultou em fila quilométrica de consumidores 
em busca de pagar R$ 2,09 pelo litro da gasolina.

Só neste ano, o consumidor viu o governo elevar 
o IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados), 
o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), 
Imposto sobre Produtos Importados, além da 
elevação dos tributos da gasolina e diesel. Por isso, 
a ação em parceria com o posto Lins comercializou 
três mil litros de gasolina sem imposto. Mais de 250 
consumidores economizaram R$1,60 em cada litro 
de combustível comprado, o que permitiu a reflexão 
sobre a alta carga tributária incidentes nos produtos 
e serviços consumidos diariamente. Ao comprar um 
carro, o brasileiro paga em média 36,60% de imposto. 
“Eu sabia que a gente paga muitos impostos, mas não 
sabia que são tão alto assim. É um absurdo a carga 
tributária de veículos, chega a ser abusivo”, comentou 
o consumidor Elton Cardoso.

Na “Tenda do Imposto” os consumidores 
acompanharam o valor real de cada produto que é 
destinado aos cofres públicos com a proposta de reforçar 

a necessidade de cobrar a aplicação transparente desta 
arrecadação, bem como a simplificação dos tributos. 
“O evento conseguiu transmitir a mensagem sobre 
alta carga tributária brasileira que a população paga 
diariamente e que necessita cobrar o retorno disso.”, 
relatou o coordenador do Feirão do Imposto e 2º vice-
presidente do CONJOVE, Breno Marques. Um saco 
de 1,5 toneladas foi colocado em um guindaste para 
representar a alta tributária brasileira.
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NOVOS ASSOCIADOS
Iate Clube de Santarém

CASTSEG

Fabricell

Igreja Batista da Restauração em Santarém

DMA Assessoria e Consultoria

Detetizadora Asseagro

Chilli Beans

Esmalteria Nacional

Exata Contabilidade

Bony Fit 

Assistec
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Por: Gabriel Geller (Mestre e Doutor em Finanças)

O drama do sistema tributário nacional
e a necessidade de mudanças no modelo

O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário 
– IBPT elabora anualmente ranking que 

compara a carga tributária (% sobre o PIB) com o 
retorno oferecido à população através dos serviços 
do Estado (medido pelo Índice de Desenvolvimento 
Humano – IDH), em 30 dos países com maior carga 
tributária do mundo. Na versão divulgada em 2015, 
que tem como ano-base 2013, o Brasil ocupou pela 
quinta vez consecutiva a última colocação.

Em termos nominais, não temos a maior carga 
tributária do mundo. A arrecadação do Governo 
Federal representa aproximadamente 36,4% (base 
2013) do Produto Interno Bruto, o que nos dá a 32ª 
posição no ranking dos países que mais cobram 
impostos e taxas. Ocorre que, dos 31 países a nossa 
frente nesse indicador (portanto, aqueles em que os 
tributos pesam ainda mais sobre a renda, produção e 
consumo do cidadão), vinte são considerados países 
desenvolvidos, onde o retorno ao cidadão compensa 
o sacrifício financeiro para pagar o Estado, como é 
o caso na Suécia, na Alemanha, no Reino Unido, na 
França e na Nova Zelândia, para citar alguns. Por outro 
lado, apenas sete dos países com maior carga tributária 
podem ser considerados menos desenvolvidos que o 
Brasil, se olharmos para indicadores como renda per 
capita ou IDH.

Na outra ponta, a do resultado oferecido à população, 
estamos em companhia de nações bem menos 
pródigas. Em termos de desenvolvimento humano, 
medido com base nos indicadores de longevidade, 
educação e renda, ocupamos a 79ª posição no mundo, 
atrás de países como Uruguai, Líbano, e Irã. No ranking 
específico de educação medido pelo desempenho no 
teste PISA, não passamos da 55ª posição entre 65 
países, atrás de Cazaquistão, Turquia e México. Nos 
rankings de infraestrutura não aparecemos sequer 
nas 100 primeiras colocações, e na comparação 
recente dos sistemas de saúde de 48 países feita pela 
Bloomberg, ficamos em último lugar atrás de Argélia, 
República Dominicana e Peru. 

Além da elevada carga tributária, outros problemas 
são evidentes no modelo adotado em nosso país. Um 
deles é a complexidade e instabilidade do sistema. 
Segundo estudo da consultoria KPMG, o Brasil é o país 
com maior quantidade de impostos e taxas diferentes 
no mundo, e as regras mudam constantemente. Desde 
a redemocratização foram publicadas mais de 309 mil 
normas tributárias, ou seja, mais de 01 nova norma 
tributária por hora. Isso significa um enorme tempo 

gasto para compreensão do sistema e cumprimento 
de obrigações acessórias, além de um maior risco de 
descumprimento involuntário de algumas normas, e 
do “desincentivo” à formalização de negócios. Para 
se ter uma ideia, as consultorias especializadas que 
elaboram guias tributários para empresas estrangeiras 
que chegam ao Brasil precisam renovar esses 
documentos a cada ano, e o nosso é o único país do 
mundo em que isso acontece.

Ademais, e para piorar o cenário brasileiro, a maior 
parte da tributação, equivalente a 70% da arrecadação 
total, recai sobre o consumo, em comparação com 
18% nos Estados Unidos, que tem uma das economias 
mais produtivas do mundo, e um dos maiores IDHs. 
Os impostos sobre o consumo são os piores pois, além 
de serem “invisíveis”, visto que não são recolhidos 
diretamente pelo consumidor ao Estado e por isso 
muitas vezes o cidadão ignora sua existência, são 
pagos em alíquotas iguais por ricos e pobres, fazendo 
com que, na prática, os pobres paguem mais tributos 
proporcionalmente à sua renda. A incidência em 
cascata dos tributos sobre produção e consumo faz 
com que produtos básicos tenham carga acima de 
40%, como é o caso do sabão em pó (40,8%), conta de 
luz (48,3%), microondas (59,4%), entre outros.  

O modelo de Estado Social da Consituição Federal 
de 1988, e quase três décadas de governos com viés 
social-democrata desde a redemocratização, legaram 
ao país importantes conquistas sociais, mas também 
uma carga tributária crescente e insuportável (de 22% 
na década de 1980 aos atuais 36%), e um modelo de 
Estado inchado e incapaz de administrar suas contas 
e retornar ao cidadão serviços públicos dignos e 
proporcionais à arrecadação. As demandas urgentes 
por ajuste fiscal, com corte de gastos da máquina 
pública e maior eficiência no setor público são 
reflexo de uma sociedade que não aguenta mais pagar 
impostos e receber tão pouco em troca. 

O Governo Federal e o Congresso Nacional, para 
que assumam verdadeiro papel de liderança social, 
precisam trabalhar urgentemente nas reformas 
Administrativa e Tributária. É preciso criar soluções 
de longo prazo que efetivamente corrijam as distorções 
do modelo atual, e não apenas ajustes fiscais pontuais. 
É imperativo tornar o ambiente mais favorável 
para que o empreendedor possa gerar emprego e 
renda no Brasil, e para que o Estado consiga ofertar 
serviços adequados, de forma que todos tenham uma 
existência mais digna e com melhores oportunidades.



#ACESEMAÇÃO
Projeto Estação do Empreendedor

O CONJOVE da ACES será parceiro na instalação 
do projeto Estação do Empreendedor, que terá 
como objetivo disponibilizar em um mesmo espaço 
atendimentos para formalização, capacitação e 
assistência técnica e fomento ao crédito, além 
de eliminar as burocracias existentes para o 
microempreendedor. O projeto será coordenado pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo 
(SEMDETUR), SEBRAE e CONJOVE da ACES, com 
previsão de inauguração para o primeiro semestre de 
2016.

CME da ACES completa 16 anos
No dia 10 de setembro o Conselho da Mulher 

Empresária (CME da ACES) comemorou 16 anos 
de fundação. As atividades iniciaram no dia 10 de 
setembro de 1999. Desde lá, mulheres empresárias 
têm dedicado parte de seu tempo ao associativismo 
e somado forças para alcançar dias melhores no 
cenário econômico, empresarial e sociocultural.

Sete mulheres já exerceram a presidência do 
conselho - Marita Gentil, Sônia Ramalheiro, Irene 
Escher, Rosemary Fonseca, Suely Matos, Betânia 
Conrado e Darenice Coimbra. Atualmente a presidido 
pela empresária Rosivete Figarella.

Distrito Industrial
Há mais de 10 anos a ACES luta para 

a implantação do Distrito Industrial de 
Santarém. E no dia 19 de agosto, em Belém, 
o presidente da ACES, césar Ramalheiro, 
participou da assinatura (entre Prefeitura 
de Santarém e o Governo do Estado do 
Pará) do Protocolo de Intenções para 
viabilizar a implantação do Distrito 
Industrial.

Dia do Conhecimento Empresarial
Visando aproximar os mais de 400 associados 

da ACES aos serviços do SEBRAE, em setembro, 
a entidade foi parceira do “Dia do Conhecimento 
Empresarial” promovido pelo SEBRAE com o 
objetivo de atualizar, aperfeiçoar e disseminar 
os serviços que o órgão dispõe aos empresários 
e microempreendedores. A programação 
consistiu em bate papo, troca de experiências e 
palestras “Como administrar a pequena empresa 
em períodos de crise” e “A Fórmula da Inovação”.

www.acestapajos.com.br

11

ANO XX - Outubro/Setembro 2015 - Edição 184

Parceria fi rmada com a prefeitura durante reunião 

ordinária do CONJOVE da ACES, no mês de setembro

Diretoria do CME da ACES (2015/2016)

ACES foi parceria do Dia do Conhecimento Empresarial

Em Belém, assinatura do Protocolo de Intenções
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