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PALAVRA DO
PRESIDENTE
“Alter do Chão é o caribe brasileiro”! Elogios
como estes, que nós tapajônicos acostumamos ouvir
e ver sobre nossas praias, rios, florestas, igarapés
e até mesmo sobre nossa postura acolhedora. O
reconhecimento da nossa riqueza amazônica
vem de todas as esferas - nacional, internacional,
governamental e privada. Além de ser apontado como
um dos 65 destinos indutores do Turismo, Santarém,
em uma avaliação de A a E, ganhou pontuação B
no Mapa do Turismo Brasileiro, elaborado pelo
Ministério Turismo. Por isso, acreditamos que este
é o momento de desenvolver o setor, pois sabemos
que haverá um retorno em curto, médio e longo
prazo para a economia do município. É hora de
despertar em nosso povo o espírito empreendedor
e fortalecer a cadeia produtiva da região através das
atividades turísticas. Temos potencial natural para
isto. Só precisamos criar infraestrutura para garantir
o desenvolvimento sustentável e esse será o foco da
ACES durante este ano.
Ano passado começamos acompanhar com mais
proximidade o turismo através de nossos associados
que possuem empreendimentos em Alter do Chão
e também pela representatividade da vila. O ponta
pé inicial foi com a campanha “Eu Amo Alter”,
quando passava por situação econômica delicada. A
partir disso, passamos desenvolver ações baseadas na
necessidade local, sendo a principal a Revitalização
das Barracas da Ilha do Amor. Em parceria com a
Associação dos Barraqueiros da Restinga de Alter
do Chão, SEBRAE, Senac e Prefeitura de Santarém,
compreendemos que era preciso melhorar o visual
das barracas, proporcionar condições melhores de
trabalho para os barraqueiros e aconchego para os
visitantes.
O projeto de revitalização das barracas, elaborado
pelo diretor da nossa entidade, engenheiro Roberto
Branco, começou a ser executado no mês dezembro
com a construção da primeira Barraca Modelo.
Inauguramos recentemente e já dá para ver o
diferencial, o embelezamento que a estrutura de
madeira, palha e assoalho vai dar ainda mais ao
nosso caribe brasileiro. E aqui, agradeço desde já
as nossas empresas associadas que abraçaram este
projeto e patrocinaram a construção do protótipo.
Ao todo serão 18 barracas com abastecimento
de água, energia elétrica e banheiros químicos.
Contaremos com a parceria de grandes empresas

César Ramalheiro, presidente da ACES

para a concretização deste projeto.
E aproveito para convidar desde já nossos associados
ligados ao turismo, principalmente dos setores
de serviços, pousadas, hotéis, para participar das
discussões, diagnosticar as carências do segmento,
pois são esses fatores que darão embasamento para o
I Seminário de Turismo que iremos promover ainda
este ano. Será um grande evento com envolvimento
do governo municipal, estadual e federal, para que
juntos possamos apresentar propostas viáveis para
desenvolver esta indústria limpa, no qual somos
privilegiados por tê-la em nossa região.
É nessa perspectiva que a ACES trabalhará para
fortalecer a economia do município. Vamos explorar
nosso maior e melhor capital que são as belezas
naturais. Vamos buscar melhorias para infraestrutura
de Alter do Chão e outros pontos turísticos visando
garantir o desenvolvimento sustentável. Sabemos
que ao longo de décadas Santarém buscou o
desenvolvimento através de grandes projetos, a
exemplo, a instalação de portos industriais, porém
nunca prosperou, apenas despertou o desinteresse de
investidores externos na cidade.
Por isso, temos a certeza que o turismo é a melhor
alternativa para verticalizar a cadeia econômica,
sem precisar atrair grandes investidores de outras
regiões e até mesmo do exterior, que por muitas
vezes não correspondem ao quantitativo de geração
de emprego que a cidade precisa. Nesse viés, estamos
certos que o turismo oportunizará ao empresariado
local muitos negócios, acesso as linhas de crédito e
qualificação para os empreendedores locais.
Neste contexto econômico, a ACES, enquanto
entidade de utilidade pública, tem sido fundamental
na articulação entre o poder público, iniciativa
privada, governo do estado, governo federal
e políticos da região para que numa colisão só
os projetos sejam desenvolvidos e os resultados
positivos beneficiem a todos.
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CME da ACES lança Livro
“Nossas Receitas Preferidas”

oi uma noite saborosa! A frase define a noite
de lançamento da segunda edição do livro
“Nossas Receitas Preferidas”, que reuniu o
empresariado local e membros da Pastoral do Menor,
na quarta-feira (18), no auditório da Associação
Comercial e Empresarial de Santarém (ACES).
O livro, elaborado pelo Conselho da Mulher
Empresária (CME da ACES), apresenta mais de 100
receitas com pitadas regionais, dicas de preparos
para jantares, drinks, sobremesas e pratos diversos.
O público teve a oportunidade de se deliciar em
dois pratos especiais, o “Filhote ao Molho do Pará”,
preparado pela chef de cozinha Marcia Melo, e o
“Pirarucu defumado na folha da bananeira com purê
de banana da terra e salada de feijão manteiguinha de
Santarém”, preparado pela chef Vera Reça.
Marcia Melo comemorou a oportunidade de
contribuir com esta segunda edição “a receita foi
feita especialmente para o livro que tem um objetivo
muito importante para Santarém”. “Nossas Receitas

O

Foto: Keliane Sousa
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2ª edição do Livro Nossas Receitas Preferida

Preferidas” foi lançado com o objetivo de arrecadar
recursos para o Natal Solidário do CME da ACES e
está sendo comercializado no valor de R$ 20,00.
Como ocorre nos últimos anos, o conselho destina
a arrecadação ao projeto Pastoral do Menor. Em
2015, o Núcleo da comunidade Vila Nova (região do
Eixo Forte) que atende 67 crianças e adolescentes, foi
atendido com as doações.

Liquida Santarém

Eraldo dos Santos

Taimme Rafaelle Souza
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Maria Graciete Lima Silva

José Leonardo Nunes Pereira

Maria das Graças dos S. Lira

Roque da Silva Maia

Kaike Batista dos Santos

Marcos Leandro Ebrain

Leonardo Vinicius
Representado pelo Pai Manoel Nascimento

Ademar Amaral

Fotos: Imagem Comunicação e Marketing

Liquida Santarém, ação que já faz parte do calendário oficial do município, premiou 10 clientes das 150
lojas participantes da ação promocional. Foram 10 prêmios no valor de R$ 500,00. A ação contou com
a parceria da Prefeitura de Santarém, Sindilojas, CDL e SEBRAE.
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Empresas são certificadas nos
nos programas de Qualidade da ACES
muito a melhorar o atendimento, permitiu reavaliar
r os pontos falhos da empresa, e principalmente
melhorou o trabalho do dia a dia. Inclusive melhorou
na vida pessoal de cada um”, destacou Rejane Moura,
da empresa PROMAM certificada no 5S.
Em 2016, o programa Selo Gestão da Qualidade
terá novidades em seu formato é o que adianta o
consultor dos programas, Roberto Leal. “O programa
terá inovação na didática de treinamento, conteúdo e
metodologia”.
Empresas certificadas programa 5S: Oral Imagem;
PROMAM; Coimbra Imóveis.
Recertificação no Programa 5S: BM Engenharia
e CEDIT.
Recertificação do Selo de Gestão de Qualidade:
BM Engenharia Ambiental; Delta Veículos; Biofarma;
PREVINE.

Foto: Keliane Sousa

os últimos 10 anos a Associação
Comercial e Empresarial de Santarém
(ACES) proporciona ao empresariado de
Santarém e cidades vizinhas capacitação em gestão
e organização de empresas através dos Programas
– Selo Gestão de Qualidade ACES e 5S. Na noite de
terça-feira (15/12), nove empresas foram certificadas
e recertificadas nos programas. A Cerimônia
aconteceu no auditório Mário Mendes Coimbra
com a participação de colaboradores e gestores das
empresas participantes.
Durante oito meses, as empresas passaram por
treinamento sobre planejamento estratégico,
organização, autodisciplina e indicadores de
satisfação de clientes, além de outros requisitos
importantes que tornam as empresas capacitadas
e mais competitivas no mercado brasileiro. E o os
resultados desse processo são compartilhados pelos
participantes do programa. “O programa nos ajudou

NOVOS ASSOCIADOS
Infolink
Piticas
V & S Edificações
Biodiagnósticos
Bioclínica Ltda
Notecell
Adv. Alírio Carvalho de Araújo

Empresa Promam certificada no Programa 5S

Tapajós Gramados
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lter do Chão é mesmo encantador. A rica
beleza natural surpreende sempre a cada
pegada nos grãos de areias finas, a cada
vento que balança as árvores, desajeita o traje dos
visitantes e traz leveza aos frequentadores do caribe
brasileiro. O povo nativo também encanta e se
encanta. E foi no palco de todo esse encantamento
que a ACES deu início ao Projeto de Revitalização das
Barracas da Ilha do Amor, que tem como principal
objetivo fortalecer o potencial do Turismo Regional.
O protótipo do projeto, elaborado pelo engenheiro
Roberto Branco (diretor da ACES), que foi inaugurado
no dia 15 de janeiro obteve total aprovação da
Associação dos Barraqueiros da Restinga de Alter
do Chão, pois a estrutura de 100m2 é moderna,
confortável e totalmente ecológica. Construída com
madeira de lei, palha regional e bambu, além de
apresentar um design regional composta por varandas
e assoalho, a barraca vai acomodar visitantes e os
próprios barraqueiros que terão mais conforto para
trabalhar durante o período de seca e cheia do rio
Tapajós.
“A iniciativa da ACES só vem somar com o
atendimento ao cliente, com o visual da praia e com
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a gente que trabalha sempre aqui. A nova barraca
com assoalho vai melhorar bastante o trabalho dos
barraqueiros, sendo que na antiga era bom, mas no
final da tarde já estávamos sem condições físicas para
trabalhar devido o cansaço de andar na areia”, disse a
presidente da Associação dos Barraqueiros, Rosilda
Corrêa.
A modernização das barracas faz parte do
planejamento da Câmara Setorial de Turismo da
ACES, que tem como proposta verticalizar a economia
de Santarém através do Turismo Sustentável é o que
Foto: Roberto Branco

A

ACES entrega protótipo de barraca
para Alter do Chão

Parte interna da barraca

Novo padrão de barraca

Antiga Barraca

Os números apontam que a região
precisa melhorar a infraestrutura
turística da região, pois há um
interesse frequente por turistas
nacionais e internacionais. Para
se ter ideia, em 2013 Santarém
recebeu 218.972 turistas, em 2014
esse número cresceu para 235.201
visitantes. A meta de 2015 era de
249.267. Ganha os visitantes que
conhecem as belezas da Amazônia,
que desfrutam das águas doces
e lugares paradisíacos. E ganha
à economia regional que tanto
necessita de verticalização. Em 2013,
os turistas geraram uma receita de
RS 127.967.940,00. Já em 2014, o
valor saltou para R$139.130.176,00,
segundo aponta os dados da
Secretaria de Estado de Turismo.

Foto: Marcos Fabiano

destaca o presidente da ACES,
César Ramalheiro. “A ACES em 2016
está vestindo a camisa do turismo.
Vamos realizar no segundo semestre
um Seminário para identificar e
discutir os gargalos e poder pensar no
nosso desenvolvimento através deste
setor”, afirmou César Ramalheiro.
E este trabalho vem sendo
desenvolvido com a parceria da
Prefeitura de Santarém, SEBRAE,
SENAC e empresas privadas. Esta
primeira barraca foi construída
com o patrocínio das empresas
- Carlos Ribeiro Imóveis, Linave
Transportes, CR Supermercados,
Masa Distribuidora, Armazém da
Construção, Sanclin, R. Branco
Engenharia e Madesa. E neste
sentido, serão capitaneados novos
parceiros para a construção das 17
barracas existentes na Ilha do Amor.
“Vamos apresentar este protótipo
para os investidores a fim de viabilizar
a construção das demais barracas”,
destacou o coordenador da Câmara
Setorial de Turismo Bruno Moura.
O prefeito Alexandre Von reforçou
a parceria da Prefeitura de Santarém
para a concretização do projeto.
“A prefeitura foi chamada para ser
parceira e na mesma hora disse sim.
Vamos viabilizar a implantação de
um microssistema de abastecimento
de água, aquisição de 36 banheiros
químicos e manutenção destes”.
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Sede da ACES passa por
reforma e melhorias

Sala da gerência da ACES

Hall de entrada da ACES

N

ACES Corporativa:
Capacitação e Treinamento

os últimos anos, o mercado se tornou tão
amplo e competitivo que as empresas estão
em constantes adaptações e em busca do
diferencial para fidelizar clientes. Baseada nessa
perspectiva, a ACES capacitou aproximadamente
2000 pessoas através de palestras, treinamentos
e seminários realizados em 2015. E capacitará
ainda mais ao longo desse ano através do “ACES
Corporativa”.
O “ACES Corporativa” consiste em oferecer cursos
de curta duração, treinamentos, seminários, debates
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ganhou uma nova mesa. O novo formato permite
mais interatividade entre os diretores. Um projetor
foi instalado no teto e ficará fixo para apresentação de
slides, fotos e vídeos. A Secretaria, onde são realizados
os atendimentos dos associados e consultas do SCPC,
ganhou uma sala mais ampla.
Todas as placas de identificação das salas também
foram trocadas, seguindo o novo padrão de identidade
visual da entidade. Adesivos também colocados nas
portas, vidros e mesas do auditório, além do púlpito
do auditório que ganhou um novo layout.
Em 2016 a sede da ACES passará por mais reformas
com a intensão de preservar e ampliar nossos espaços.
“O projeto deste ano é reformar o Salão de Festas e
ampliar a laje do segundo piso, crescendo assim nossa
capacidade para eventos da casa e geração de renda
através doa alugueis”, encerra Sônia Ramalheiro.

Foto: Keliane Sousa

Foto: Keliane Sousa

onstruído na década de 1980, o prédio da
ACES, passou por uma ampla reforma
interna. A pintura e troca de moveis iniciou
pelas salas administrativas que a partir de 2015
ganharam um ambiente mais confortável e moderno
para receber visitantes e os nossos associados. Os
banheiros também receberam nova pintura a uma
copa foi instalada no primeiro piso para dar suporte
as reuniões semanais.
“O objetivo desta reforma foi melhorar o nosso
atendimento externo e interno, além de criar um
espaço mais adequado para as atividades do dia a dia.
Nossos associados serão recebidos em salas bem mais
confortáveis”, destaca Sônia Ramalheiro, Diretora
Administrativa da ACES.
A Sala da Diretoria, onde acontecem as reuniões,

Foto: Keliane Sousa
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e encontros empresariais que buscam a excelência
na formação e o intercambio de experiências
profissionais. Para este ano, estão sendo programadas
12 palestras abordando temas diversos, entre eles,
atendimento, motivação, gestão e marketing.
As ações serão realizadas em parceria com o
CONJOVE e CME da ACES visando atender
primeiramente os mais de 400 associados da entidade
e demais investidores locais, bem como a classe
estudantil que busca aperfeiçoamento profissional
para adentrar as corporações.

www.acestapajos.com.br
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Um grande e decisivo avanço foi conquistado pelos
contribuintes santarenos na gestão pública municipal
através da constituição do Conselho Municipal de
Contribuintes, do qual a ACES faz parte, sendo
representada pelos diretores, Gabriel Geller e Seiichi
Okada.
O Conselho Municipal de Contribuintes, órgão
vinculado à Secretaria Municipal de Finanças
(Sefin), tem por finalidade o julgamento na esfera
administrativa do contencioso fiscal, em segunda
e última instância administrativa, no âmbito da
competência tributária do Município, com poderes

Foto: Ascom PMS

Diretores da ACES tomam posse no
Conselho de Contribuintes

Diretores da ACES – Seiichi Okada e Gabriel
Geller foram empossados no conselho

deliberativos. Além do Conselho de Contribuintes, a
ACES faz parte do Conselho Municipal de Educação
e Conselho Municipal de Meio Ambiente.

A luta pelo asfaltamento da
BR 163 continua

de 12 municípios que a rodovia percorre, além de
contribuir para a instalação de grandes projetos”,
defendeu Reginaldo Ávila.
A concessão até o marco zero da BR 163, que
fica no porto de Santarém, é fundamental, pois o
município tem a proposta de receber a instalação
de três Terminais de Uso Privado (TUP’s), em áreas
localizadas a jusante do Cais do Porto de Santarém,
das empresas: Ceagro Agrícola LTDA, que operará
com exportação de soja, sorgo e milho em grãos,
farelo e óleo de soja, açúcar e fertilizantes; EMBRAPS
(Empresa Brasileira Portos De Santarém) que terá
quatro armazéns de 110 mil toneladas e operará
com capacidade para 7,9 milhões de toneladas de
exportação de grãos. E por último, temos a Cevital
que manifesta interesse para exportar e processar
grãos. Além disso, temos o projeto de implantação de
um Armazém Geral da Zona Franca de Manaus, que
dependerá do asfaltamento da rodovia para escoar
boa parte da produção de eletroeletrônicos do polo
industrial de Manaus (estado do Amazonas).

Foto: Arquivo ACES

O Governo Federal deixou Santarém de fora do
trecho de concessão da BR 163 MT/PA. E mais
uma vez a ACES juntamente com entidades civis
e instituições públicas estão na luta para a inclusão
do trecho do Miritituba - Santarém na proposta de
concessão rodoviária da BR 163 à iniciativa privada.
A ACES participou das audiências em Itaituba
(PA) e Sinop (MT), no mês de janeiro, representada
pelo diretor da ACES, Reginaldo Ávila e diretores
do CONJOVE da ACES, Bruno Santos e Fabio Maia,
que teve como objetivo receber contribuições para
aprimorar as minutas de edital e contrato, o Programa
de Exploração da Rodovia (PER) e os estudos de
viabilidade para concessão da BR-163/230/MT/
PA. Nas audiências a ACES protocolou documentos
tratando da necessidade do completo asfaltamento da
BR 163, que permitirá a consolidação de investimentos
de indústrias já prospectados para Santarém, o
que gerará emprego e renda na Amazônia, além de
solicitar uma audiência em Santarém para tratar
sobre o assunto.
“A concessão é importante para o desenvolvimento
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Pequenos negócios começam a ter
preferência nas licitações de até R$ 80 mil
A partir deste ano, as licitações públicas para
compras de até R$ 80 mil deverão ser disputadas
exclusivamente por microempresas, empresas de
pequeno porte, agricultores familiares, produtores
rurais
pessoa
física,
microempreendedores
individuais e sociedades cooperativas de consumo
nas contratações públicas de bens, serviços e obras
no âmbito da administração pública federal. As novas
regras já estão em vigor.
A legislação também prevê a possibilidade de
criação de um lote restrito para os pequenos dentro
de uma licitação que tenha um valor maior.
Além da exclusividade nas licitações federais, o
decreto estabelece novas regras para a participação dos
pequenos negócios nas compras públicas municipais,
determinando o uso da regra federal quando não
houver legislação local sobre o tema.
De acordo com o texto, as micro e pequenas
empresas locais terão prioridade quando o preço de
contratação for até 10% superior ao dos propostos por
empreendimentos de outras cidades.
“Precisamos ampliar o acesso do segmento às
compras governamentais. Os pequenos negócios são
os principais geradores de emprego e os responsáveis

pela economia real das cidades brasileiras”, diz o
presidente do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas), Guilherme Afif
Domingos.
Dados do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão apontam que a participação dos pequenos
negócios nas compras públicas ficou em R$ 7
bilhões entre janeiro e novembro de 2015. Esse valor
representa 16,9% do total de R$ 41,6 bilhões gastos
pelo governo federal em 2015.
Licitação exclusiva: Passa a ser obrigatória a
contratação de micro e pequenas empresas, para
valores de até R$ 80 mil reais. Esse valor deve ser
aplicado a itens ou ao valor total do lote ou grupo,
quando houver agrupamento. Base legal: art. 6º do
Decreto nº 8.538/2015.
Subcontratação: Continua sendo um benefício de
aplicação facultativa, mas que deverá ser utilizado
somente para os casos de contratação de serviços
e obras. Anteriormente, havia a limitação de 30%
de subcontratação. Com a publicação do decreto,
poderão ser utilizados percentuais maiores, desde que
não haja a subcontratação total do objeto. Base legal:
art. 7º e 9º do Decreto nº 8.538/2015.

Consulta e informações:
(93) 3523-5633 | 3523-5966 | 3523-4068
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#ACESEMAÇÃO
Visita do 4ªGBM
No mês de janeiro, a diretoria da ACES
recebeu a visita do comandante do 4º Grupo
Bombeiro Militar, tenente-coronel Luís Cláudio
Rego, que tratou sobre a parceria da entidade e
a corporação para realizar treinamentos sobre
manuseio de equipamentos, dicas de prevenção
e segurança para as empresas do Centro
Comercial. Luís Cláudio enfatizou a necessidade
de construir hidrantes na área comercial.

ACES comemora 71 anos
No dia14 de janeiro a ACES completou
71 anos de fundação. A entidade traz
em sua história lutas e conquistas pelo
desenvolvimento socioeconômico de
Santarém e da região Oeste do Pará,
defendendo seus associados com apoio de
outras entidades de classe, governos e a
sociedade civil como um todo. É o resultado
de um trabalho intenso desenvolvido em
décadas por vários Presidentes, Diretores
e mais de 450 associados que doam seu
tempo ao associativismo.

Foto: Keliane Sousa

www.acestapajos.com.br

Corpo de Bombeiros solicita parceria

da ACES

ACES em Belém
Em Belém, presidente da ACES, César
Ramalheiro, participou da reunião do Governo
do Estado, que tratou sobre o “Pará 2030”,
projeto que trata sobre o Planejamento
Estratégico que deverá nortear a economia
paraense para os próximos 15 anos. Além disso,
foi apresentado o Onu Habitat, que promete
reduzir os impactos sociais e ambientais de
grandes projetos implantados no Estado.

Natal Solidário do CME da ACES
O CME da ACES doou cestas básicas e
brinquedos às crianças atendidas pela
Pastoral do Menor – Núcleo Vila Nova. Todos
os anos o conselho realiza a ação natalina
em parceria com a Pastoral do Menor.

Diretoria da ACES e coord
en

ação da Pastoral Menor
na ação de Natal

Foto: Keliane Sousa

tos
ACES solicita investimentos para pon
m.
turísticos de Santaré

Foto: Keliane Sousa

Turismo Regional
A ACES entregou documento ao secretário de
Turismo Secretário de Estado de Turismo do Pará,
Adenauer Góes, solicitando investimentos para
asfaltamento das estradas que dão acesso a Ponta
de Pedras, Pindobal e Alter do Chão, além de
investimentos para a revitalização das barracas em
Alter do Chão e construção de uma melhor estrutura
no Çairódromo.
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