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PALAVRA DO
PRESIDENTE
Chegamos a mais de 100 dias de 2016 e não
podemos negar que estamos diante tantas incertezas
econômicas e políticas, que por muitas vezes acaba
reduzindo nossa dignidade, nosso potencial e nossas
vontades em contribuir com o crescimento do Brasil.
Porém, nossa entidade carrega uma história de lutas!
É nesse legado que buscamos esforços para batalhar
todos os dias. É hora de reagir diante do fechamento
de empresas, demissões e queda significativa do
mercado consumidor. E assim faremos!
Exemplo disso é o contato que tenho mantido com
a Secretaria da Fazenda do Pará visando melhorar
a abordagem desta secretaria junto à base de
contribuintes da cidade. Temos recebido inúmeros
descontentamentos dos nossos associados quanto
às intransigências dos fiscais da SEFA. Esse contato
vem sendo continuamente, no entanto, não temos
evoluído nos objetivos. Já manifestamos interesse em
receber o coordenador regional da SEFA em nossa
entidade e até o momento não obtivemos resposta
positiva. Temos a intenção única de esclarecer as
ações que a secretaria vem realizando e evidenciar a
necessidade de combater o contrabando que ocorre
no município através das fronteiras de Macapá
e Manaus. Esperamos que nos próximos meses
consigamos avançar.
Em outra vertente, passamos décadas apostando no
Distrito Industrial (DI) como formar de verticalizar
a economia da região, e em abril, nossa entidade
teve a honra de sediar o lançamento do projeto, que
contou com a presença do secretário de Estado de
Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia,
Adnan Demachki e o presidente da Companhia
Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) Olavo
das Neves.
A partir de agora, a ACES assume a responsabilidade
de intermediar junto a Codec o mapeamento das
oportunidades de negócios para o DI, acompanhado
das prospecções contidas no projeto Pará 2030, que
potencializa os segmentos econômicos aqui da região
oeste; inclusive vamos ser ponte de diálogo entre os

César Ramalheiro, presidente da ACES

investidores e a Codec. Nossos associados terão todo
suporte para os processos de instalação, assim como
os investidores externos. Temos o total interesse de
atrair novos investimentos para o município. Por
isso, o momento é de prospectar novos negócios,
já contamos com 40 empresas ceramista, além da
empresa Campo Rico que assinou Protocolo de
Cooperação. Esperamos que nos próximos meses a
área receba as melhorias de infraestrutura por parte
da Prefeitura de Santarém. Agora é avançar!
Tenho confiado que este será o caminho para a
retomada do crescimento da economia regional, que
no momento, todos sabemos que enfrenta um cenário
preocupante com a política brasileira indefinida
e sem rumo. Refletindo na estagnação de novos
investimentos e na redução de emprego e renda. É
fato, o Brasil perdeu a confiança, o brasileiro perdeu
oportunidades e o país encolheu de maneira geral. E
a crise promete se agravar ainda mais. No entanto, o
pedido de afastamento da presidente Dilma Rousseff
e as novas articulações políticas apontam para um
ambiente de esperança e bem mais favorável do que
este que estamos atravessando.
Vamos continuar firmes nas causas em defesa da
classe produtiva para que possamos em 2016 ter
um Brasil melhor, onde empresários e sua força
de trabalho possam estar comemorando vitórias e
conquistas. Pois sabemos que podemos contar com
o apoio e a força dos nossos associados. Este país
precisa do empenho de todos nós!

(93) 99145.5238
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esde o dia 14 de abril, as calçadas em
Santarém podem ser utilizadas para
estacionamentos de veículos e colocação
de mesas e cadeiras desde que obedeçam as
recomendações do Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC), assinado pelo Ministério Público
Estadual, Prefeitura de Santarém, Câmara Municipal
de Vereadores, Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia, Conselho regional de Arquitetura e
Urbanismo e Associação Comercial e Empresarial de
Santarém.
O TAC garante que em vias que se tenha acima
de sete metros de espaçamento sejam assegurados
quatro metros para calçadas, sendo que o restante
poderá ser utilizado para estacionamento rotativo e
uso de mesas e cadeiras desde que seja autorizado pela
Prefeitura de Santarém e com as devidas adequações
de acessibilidade, conforme indica a NBR 9050.
Foi dado um prazo até 14 de maio, em caráter
precário, para os donos dos imóveis utilizarem o
espaço excedente desde que devidamente delimitado
e identificado. Após esse prazo o espaço só poderá ser
utilizado mediante a obtenção de alvará e realizadas
as adaptações necessárias nas calçadas.
A contar da assinatura do termo, a Prefeitura de
Santarém tem um prazo de 180 dias para encaminhar
Projeto de Lei ao Poder Legislativo tratando sobre o

Presidente da ACES César Ramalheiro assinando o TAC

detalhamento de construção e utilização das calçadas.
E o Legislativo terá um prazo de 90 dias para aprovar
e discutir o projeto. “Temos o objetivo maior de
garantir a acessibilidade e houve a compreensão de
vários segmentos neste sentido por isso conseguimos
firmar o TAC”, destacou a promotora do Ministério
Público do Estado Larissa Brandão.
A medida tem contribuído para a funcionalidade
dos estabelecimentos comerciais que já estavam sem
alternativas de estacionamentos, principalmente
os localizados na rodovia Santarém-Cuiabá, no
perímetro que vai do viaduto até o marco zero da
rodovia. “Com bastante discussão técnica e bom
senso conseguimos uma solução para esta situação
que a cidade enfrenta”, pontuou o presidente da
ACES César Ramalheiro.

CME destaca o perfil feminino
no cenário empresarial

m uma noite recheada de emoção,
histórias e alegrias, quatro mulheres
receberam honrarias em reconhecimento
ao desempenho do perfil feminino dentro das
corporações públicas e privadas. A cerimônia
ocorreu no dia quatro de março em comemoração ao
Dia Internacional da Mulher, no Centro Recreativo.
A empresária Dacilene Lima Aguiar recebeu
a comenda como mulher “Destaque no Setor
Empresarial”, em reconhecimento aos 25 anos de
atuação no comércio e a excelência na expansão de
seis lojas. Como “Destaque no Setor de Assistência
Social” foi entregue a honraria a atual secretária de
Assistência Social, Zuila Wanghon. Ela administra
desde 2013 as ações sociais da Prefeitura de Santarém,
sendo o maior destaque a implantação do Centro
POP Dom Lino Vombommel, ocorrido em janeiro
de 2014.
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O CME ainda homenageou a enfermeira Dinauria
Nunes Cunha de Faria como “Destaque no Setor
de Saúde” pela dedicação ao trabalho no Centro
de Referência de Saúde da Mulher. Já a senhora
Rosemary Roselene de Barros Fonseca, recebeu a
homenagem “Destaque Profissional Liberal”, que tem
uma história de trabalho em grandes corporações
privadas, além de dedicar parte de seu tempo ao
associativismo.
Foto: Messias Azevedo
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TAC garante o uso de calçadas para estacionamento
de veículos e colocação de mesas e cadeiras

Homenageadas, diretoras do CME e presidente da ACES
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Após décadas apostando na verticalização da
economia do oeste do Pará através da instalação de
distritos industriais, no dia 14 de abril, a Associação
Comercial e Empresarial de Santarém (ACES)
sediou o lançamento da assinatura do Termo de
Cooperação para Implantação do Distrito Industrial
de Santarém. O Termo foi assinado pelo secretário
de Desenvolvimento Econômico Mineração e
Energia - SEDEME, Adnan Demachki, pelo prefeito
de Santarém, Alexandre Von, pelo presidente da
Companhia de Desenvolvimento (Codec), Olavo das
Neves, e o presidente da ACES, César Ramalheiro.
Em uma área de 231,82 hectares, localizado na
entrada do quilômetro 11 da Rodovia PA-370, serão
disponíveis 187 lotes industriais, 5,87km de vias
contendo pistas asfaltadas, sistemas de drenagens,
calçadas, ciclovias, faixas de pedestres, canteiros
centrais, paisagismo e rede de distribuição de energia
elétrica. “A área vai abraçar todo o oeste do Pará
com uma tratativa diferenciada desde aquisição do
lote até incentivos tributários. Existe toda uma ação
visando fomentar novos negócios e atração de novos
investimentos”, destacou o presidente da CODEC
Olavo das Neves.
Desde a década de 80 a ACES vem debatendo a
necessidade de criação deste projeto, que abrigará
principalmente segmentos industriais do setor oleiro
cerâmico, agroindústria, construção civil, logística
e bioindústria. “É uma luta antiga da entidade e
acreditamos que essa é a alternativa para verticalizar

Foto: Keliane Sousa

Distrito Industrial de Santarém
terá 187 lotes

Foto: Keliane Sousa
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Área do Distrito Industrial

a economia do nosso município”, definiu o presidente
César Ramalheiro.
Ainda foi assinado um Protocolo de Intenções entre
a SEDEME e o Sindicato da Indústria Cerâmica de
Santarém, uma vez que o setor cerâmico de Santarém
será um dos primeiros a se instalar na área, com a
prospecção de 4.000 empregos diretos e indiretos,
como destaca o prefeito de Santarém Alexandre
Von. “No primeiro momento, o distrito vai permitir
o remanejamento das indústrias instaladas na área
urbana, nesse caso as empresas cerâmicas, além de
permitir a atração de novos empreendimentos”.
A empresa de fertilizantes Campo Rico também
assinou um termo de cooperação visando ampliar
sua produção na cidade. A ACES continuará
acompanhando o processo de instalação. Espera-se
que ainda neste segundo semestre do ano aconteça às
liberações das áreas para instalação de projetos.

Feirão do Imposto: “Bumerangue do Imposto:
O Único que vai e não volta”
O Conselho de Jovens Empresários (Conjove
da Aces) realiza neste mês maio o VII Feirão do
Imposto, que consistirá em dois dias de ações com
vendas de combustível sem imposto e palestra sobre
a arrecadação tributária brasileira. O lançamento
da campanha foi feito no dia 31 de março durante
a reunião do Grupo de Gestão Integrada para
Desenvolvimento Regional Sustentável (GGI DRS),
no auditório da ACES.
Com o tema “Bumerangue do Imposto: O Único
que vai e não volta” a campanha reforçará à falta de
retorno adequado dos tributos que são recolhidos
no país. A programação começará no dia 20 de
maio com uma palestra sobre e doação de sangue,

simbolizando o quanto o brasileiro doa seu sangue
pelo crescimento econômico de Santarém. Já no dia
21 de maio acontecerá o dia “D da Campanha” com
a venda de três mil litros de combustível, em parceria
com a Ipiranga e Posto Lins.
A campanha focará na conscientização do povo
brasileiro quanto à importância de cobrar o retorno
dos impostos através de investimentos na educação,
saneamento básico e saúde, é o que destaca o
coordenador do Feirão do Imposto, Breno Marques.
“vamos realizar palestras, mobilizar os estudantes
para que a gente consiga repassar essa mensagem
de sensibilização quanto à aplicação adequada dos
tributos, que ainda não temos”.
05
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Cinco empreendedores são os
“Melhores do Ano ACES”

Foto: AD Produções

noite de premiação aconteceu na noite do
dia 15 de abril, no centro Recreativo, com

Foto: AD Produções

Foto: AD Produções

César Ramalheiro (Presidente da ACES)

a presença do secretário de Desenvolvimento
Econômico Mineração e Energia - SEDEME,
Adnan Demachki, presidente da Companhia
de Desenvolvimento (Codec), Olavo das Neves,
diretores da ACES e o empresariado santareno.
“Hoje, é um dia de festa para nossa entidade!
Estamos festejando o sucesso profissional de
cinco personalidades que se destacaram em 2015.
A superação de vocês enquanto empresários e
empreendedores é a prova de que precisamos
persistir, acreditar e lutar por dias melhores!”,
César Ramalheiro (Presidente da ACES).

Grupo Leal & Santos é a “Empresa do Ano
2015” – empresa do ramo de cosméticos atua
em Santarém desde 1993, sob o comando dos
empresários Antônio Pedro Santos e Rosângela
Santos. O sucesso do empreendimento reflete
na expansão das filiais para os municípios de
Santarém, Juruti, Óbidos, Altamira, Monte Alegre
e Alenquer, gerando 70 empregos diretos e 1.350
revendedoras cadastradas no canal de venda direta.
06

Breno de Almeida Marques é o “Jovem Destaque
Empresarial 2015” – o empresário se destaca pelo
trabalho desenvolvido na BM Engenharia Ambiental
Ltda, que atua nos estados do Pará, Maranhão,
Amapá, Rondônia e Amazonas. Há 10 anos dedica
parte de seu tempo ao associativismo empresarial

ANO XXI - Maio/Junho 2016 - Edição 186
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Maria do Perpétuo Socorro Sousa Barbosa é a “Mulher
Destaque Empresarial 2015” – Pela atitude visionária e
competência com que administra a empresa Construnorte, que
trabalha com terraplenagem e poços profundos, somando 160
empregos diretos. Além de administrar três postos de combustíveis.

Foto: AD Produções

Marcos Túlio Regadas Filho é o Mérito Empresarial 2015 “Manuel de
Jesus Morais” − Por apostar no potencial da região oeste do Pará e em 2014
inaugurar o Rio Tapajós Shopping, gerando em torno de 1.600 postos de
trabalhos, além de oportunizar lazer e opções de compras para os santarenos.

Bony Monteiro de Sousa é o agraciado com a “Homenagem Especial
2015” − Em reconhecimento aos investimentos realizados no estado do Pará
com a empresa Bony Açaí, e principalmente por escolher Santarém para
expansão de seus empreendimentos com a implantação da Academia Bony Fit.
07

ANO XXI - Maio/Junho 2016 - Edição 186

Foto: Keliane Sousa

www.acestapajos.com.br

A

CME realiza ação social no GRAACC
e Asilo São Vicente de Paulo

Associação Comercial e Empresarial de
Santarém através de seu Conselho da
Mulher Empresária (CME da ACES),
comprometida em promover ações em benefício das
pessoas e das empresas da região, realizou na tarde
do dia 29/03 Ação Social no Asilo São Vicente de
Paulo e no Grupo de Apoio a Crianças com Câncer
(GRAACC).
Ao longo do ano, a Diretoria Executiva, CME e
CONJOVE da ACES desenvolvem atividades sociais
visando contribuir com o trabalho de instituições

O

Banco da Amazônia investirá
R$ 320 milhões no oeste do Pará

Banco da Amazônia pretende investir R$ 320,5
milhões nas cadeias produtivas da região oeste
do Pará. Foi o que anunciou o presidente do Banco
da Amazônia Marivaldo Melo em reunião rupo de
Gestão Integrada para o Desenvolvimento Regional
Sustentável da microrregião de Santarém, Belterra e
Mojuí dos Campos (GGI/DRS), ocorrida no dia 31 de
março, no auditório da ACES.
O montante é dividido em R$ 276,8 para crédito
de fomento, R$ 276,8 para FNO e 43,7 para crédito
Comercial. O recurso atende os segmentos de
agricultura familiar, pecuária, comércio e serviços,

08

filantrópicas de Santarém. Para a Ação de Páscoa
foram escolhidas o Asilo São Vicente de Paulo e o
Grupo de Apoio a Crianças com Câncer (GRAACC).
Para o Asilo foram doados materiais de limpeza e
higiene pessoal e para o GRAACC alimentos, além
de um lanche especial servidos para os assistidos por
ambas as instituições.
“Esta é uma das maneiras em que o associativismo
contribui para o bem das pessoas de nossa cidade e
municípios vizinhos”, destacou a presidente do CME
da ACES, Rosivete Figarella.

educação, agronegócios, indústria, infraestrutura,
biodiversidade, pesca e piscicultura, reflorestamento,
turismo, saúde.
Ainda no mês de março, o banco reforçou o
interesse de investir no Pará através da assinatura
de um protocolo de intenções com o Governo do
Estado visando alinhar ações de fomento. No Plano
de Aplicação de Recursos Financeiros 2016, há
investimentos previstos para todas as mesorregiões
do Estado. No Baixo Amazonas, na microrregião de
Santarém, os esforços serão para o desenvolvimento
da piscicultura e da cadeira produtiva da mandioca.
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Livro ACES:
“70 Anos de Lutas e Vitórias”

Foto: AD Produções

obra foi lançada no dia 15 de abril, no Centro
Recreativo, em comemoração aos 70 anos
de associativismo da ACES, destacando as
principais ações desenvolvidas pelas 27 diretorias que
já estiveram no comando da associação, desde 1945
(ano de fundação) até o momento atual, no qual é
presidida pelo empresário César Duarte Ramalheiro.
As 348 páginas do livro trazem os registros desde
o dia 14 de janeiro 1945, tendo como primeiro
presidente o empresário Manuel Cardoso Loureiro.
O valor da entidade se mensura pela importância das
lutas travadas e alcançadas pelo empresariado local, a

exemplo os esforços somados para a implantação da
Escola Superior do Comércio (atual Escola Rodrigues
dos Santos), a luta pelo asfaltamento da BR 163, a
instalação do Corpo de Bombeiros, “O Manifesto”
ocorrido em 1994 contra a falta de energia elétrica
e água, a luta pela criação do Estado do Tapajós, a
qualificação para as empresas através dos programas
“Selo Gestão da Qualidade e 5S”, além de lutar
pela instalação de uma Área de Livre Comércio no
município.
Sob a coordenação do diretor Alaércio Cardoso,
o livro foi elaborado pelo instituto Boanerges Sena,
baseado nas atas da entidade, jornais e documentos
históricos. “É uma honra contribuir para colocar
a história da entidade em um livro. Esse livro que
faz parte da história de todos nós que se dedica ao
associativismo”.
O projeto teve o patrocínio e parceria da Cargill,
Mineração Rio do Norte, Armazém da Construção,
Comaq, Laboratório Celso Matos, Panificadora
Massabor, Sistema de Ensino Amazon, CR
Supermercados, Tapajós Motocenter, Drogarias
Droga Mil, Imobiliária Carlos Ribeiro e Getúlio
Sirotheau Serique.
A distribuição do livro será gratuita para todos os
públicos.

NOVOS ASSOCIADOS
Empresa Brasileira de Portos de Santarém – EMBRAPS
Saluca Store
Centro Cultural Brasil Estados Unidos – CCBEU
Hotel Açay
Darllan R. Negócios
Hotel Sandis Mirante
Santana Auto Elétrica
O destaque de 70 anos de associativismo em Santarém

Holy
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Por que a integrar e simplificar
sistemas das aberturas de novas empresas?

sta é uma constante defesa do presidente
do Sebrae, Guilherme Afif Domingos, para
integração e simplificação dos sistemas
de abertura de empresas, além da importância da
implementação da Redesimples em todo o Brasil.
Há uma necessidade imediata de integração dos
sistemas para facilitar a vida dos donos de pequenos
negócios, afirma Afif. “O cidadão não pode enfrentar
uma multiplicidade de normas porque os estados
não se integram. Isso tem que mudar. O Brasil é um
país complicado. Temos que torná-lo mais simples”,
reforçou. A Redesimples foi idealizada para integrar
União, estados e municípios a fim de reunir, em um
processo único, simplificado, previsível e uniforme,

a abertura, alterações do cadastro, licenças de
funcionamento e a baixa de empresas.
O Simples Nacional é um caso de simplificação que
deu certo e que trouxe grandes avanços nos processos
de desburocratização e aumento na arrecadação. Afif
garante que está trabalhando para conseguir aprovar
no Senado o Projeto de Lei Crescer Sem Medo,
que entre as modificações propostas estão o teto
de faturamento das micro e pequenas empresas e a
diminuição de tabelas e faixas de alíquotas. “Quem
gera emprego e renda é a empresa. Quem gera tributos
é a empresa. Quer arrecadar mais? Deixe crescer”,
frisou.
Reprodução: Agência Sebrae

Use redes sociais para aumentar
as visitas do seu e-commerce
Nos últimos anos a popularização das redes
sociais, principalmente através dos aparelhos móveis,
proporcionou uma nova maneira de relacionamento
entre as corporações e seu público. Boa parte dos
consumidores tem optado por acompanhar as
novidades de suas marcas através dos perfis na
internet.
Por isso, é importante que as empresas se adaptem aos
novos meios de comunicação, sempre considerando a
importância de fazer a diferença para conquistar seus
clientes. No quesito diferença, é importante manter
um conteúdo contínuo que atenda a necessidade do
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público, de outro modo, evitar o bombardeio nas
timelines apenas com posts sobre um único assunto.
É preciso uma grande dose de conteúdo para que
haja equilíbrio entre anúncios, posts sobre produtos e
marketing de conteúdo.
A ACES segue nesse conceito de interação direta,
instantânea e frequente com associados e públicos
em geral através do perfil acestapajos, em diferentes
mídias. Esteja conectado com a ACES e fique por
dentro das ações que o associativismo desenvolve há
71 anos em Santarém.

www.acestapajos.com.br
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Foto: Keliane Sousa

#ACESEMAÇÃO
Dia do Exército
O presidente do CONJOVE da ACES,
Alexandre Chaves, participou da
programação especial do 8º Batalhão
de Engenharia e Construção em
comemoração ao dia do Exército,
ocorrido no dia 19 de abril.

Foto: Keliane Sousa

Alexandre Chaves representando a
ACES na
programação do Dia do Exército

Direto Reginaldo Ávila na posse do

Foto: AD Produções

ACES no CAP
Desde o dia 14 de abril, o diretor
Reginaldo Ávila é o representante
da ACES no Conselho de Autoridade
Portuária (CAP) do Porto Santarém.

CAP

Homenagem ACES
Em reconhecimento ao honroso
trabalho prestado em prol da elaboração
do Livro “70 Anos de Lutas e Vitórias”, a
Diretoria Executiva da ACES concedeu ao
diretor Alaércio Magalhães Cardoso uma
homenagem de Mérito Especial.
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Diretor Roberto na Formação da Com
Conferência das Cidades

Foto: Keliane Sousa

Dia da Beleza
Em março, o Conselho da Mulher
Empresária (CME) promoveu na sede da
ACES o “Dia da Beleza” visando atender
as mulheres do Centro Comercial. A Ação
contou com a parceria da empresa Agiliza
Marketing.

Conferência das Cidades
A VI Conferência Municipal das Cidades começou
a ser organizada neste início de maio. A ACES faz
parte da Comissão organizadora e representada
pelo diretor Roberto Branco, que esteve na reunião
do dia 04 de maio, no Centro Recreativo.
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