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PALAVRA DO
PRESIDENTE
Caro, associado! Concluímos o primeiro semestre
de nossa gestão “Empreender para Desenvolver” com
muito trabalho e dedicação. Temos muitas metas
para cumprir no tempo por vir. Temos nos unido
em favor da retomada do crescimento econômico do
país, da nossa região e em especial de nossa Santarém,
que completa 356 anos. Não tem sido fácil, mas não
desistimos. A cada encontro em Brasília, Belém ou
aqui mesmo na cidade, nos posicionamos firmes
para a instalação de Terminal Logístico, a conclusão
da BR 163, a obra da Segunda Linha de Transmissão.
Não bastasse o histórico burocrático que
temos para investir neste país, como a alta carga
tributária, a falta de incentivos públicos, a deficitária
infraestrutura, recentemente nossa região se viu
em total isolamento com o fechamento da BR 163,
por conta da falta de trafegabilidade da rodovia.
Amargamos os prejuízos, a falta de abastecimento
de produtos e impossibilidade de escoar a produção.
Colocando a região em uma total incapacidade de
desenvolver. Conseguimos mobilizar a sociedade
através da imprensa e redes sociais provocando a
inoperância do governo federal e a partir disso,
conseguimos o comprometimento de continuar o
trabalho na rodovia.
Porém não basta pavimentar o caminho, é preciso
apresentar ao investidor infraestrutura e capacidade
técnica para abrigar grandes projetos e dar condições
para a consolidação dos já implantados. E mais uma
vez, tivemos que nos dispor de tempo e persistência
para conseguir avançar na pauta “Energia Elétrica”.
Depois de cinco anos de colapso energético temos
a expectativa da construção da Segunda Linha de
Transmissão.
Uma reivindicação atendida através da articulação
da prefeitura Municipal, Câmara Municipal,
Celpa Equatorial e entidades empresariais. Porém,
essa é apenas uma fase, que vai exigir de nós
um acompanhamento criterioso e aproximado da
empresa vencedora do projeto, pois é real que a
partir do próximo ano, a cidade de Santarém recorra
ao uso de termoelétrica. Não tem sido fácil projetar
Santarém para a futura geração de estudantes,
empreendedores e filhos desta terra.
É hora de unir nossa vontade de desenvolver este
município. Precisamos começar efetivar os projetos
portuários. Esta cidade tem total capacidade de
desenvolver, de maneira sustentável e baseada

Roberto Branco, presidente da ACES

na legalidade. Não podemos nos limitar a falsos
discursos ecológicos, pois sabemos a necessidade
que temos em gerar emprego e renda.
E por falar em grandes projetos, no mês de
maio realizamos a Festa Melhores do Ano, com
homenagens a cinco personalidades santarenas, que
ao longo do tempo vêm colocando todo talento,
amor e competência em seus negócios. Parabéns!
Empresa do Ano 2016 - Navegação Santana;
Jovem Destaque Empresarial - Tiago Silva; Mulher
Destaque Empresarial - Célia Wanghon; Mérito
Empresarial - Enéas Ribeiro e o Destaque Especial
- nosso ex-presidente Hélcio Amaral. Parabéns por
acreditarem e decidirem todos os dias em fincar seus
investimentos no Tapajós.
São tantas pessoas que têm acreditado e investido
capital nesta região, que nossa diretoria instituiu
a “Medalha Mérito Turístico”, com o objetivo de
honrar pessoas que têm desenvolvido trabalhos
relevantes para o turismo no Polo Tapajós. O nosso
primeiro homenageado foi o paulistano Alexandre
Pernet, que se mostrou um apaixonado pelo Tapajós.
Através dele inúmeras pessoas do sudeste tem
conhecido nossa região e colaborado com o fomento
do turismo.
Neste sentido, temos procurado trabalhar em
diferentes vertentes para tornar robusta nossa
economia. O trabalho vem sendo feito através das
Câmaras Setoriais de: Infraestrutura, Comércio,
Turismo e Meio Ambiente e Imobiliária Indústria e
Agronegócio. As demandas são geridas pelos nossos
diretores do CME, CONJOVE e Executiva.
É certo que os entraves existem, porém não
podem nos parar. Vamos à luta para recuperar os
investimentos perdidos, a moral e orgulho de fazer
parte desta nação.
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N

da ACES promoveu com o objetivo de envolver o
empresariado e a comunidade santarena em um só
objetivo que é disseminar a importância de buscar
um padrão de vida saudável. “Um evento pensado no
bem estar dos santarenos e ficamos agradecidos com o
envolvimento de tantas pessoas nessa ação”, finalizou
o presidente do CONJOVE, Marcio Figarella.

Foto: Keliane Sousa

o dia 08 de abril, o Conselho de Jovens
Empresários da Associação Comercial e
Empresarial de Santarém (CONJOVE da
ACES) realizou a “I Corrida do CONJOVE da ACES”
com a participação de aproximadamente 200 pessoas
adeptas de atividades físicas e dispostas a correr um
circuito de cinco quilômetros.
A corrida reuniu diversos grupos de corridas, atletas
de outros municípios, iniciantes e até admiradores de
quem pratica o esporte. No cronômetro da corrida
marcava 17 minutos de competição quando o atleta
Emerson da Sousa cruzou a linha de chegada,
tornando-se o vencedor da categoria masculina.
Minutos depois, era hora de comemorar com a atleta
Emille Silva, vencedora da categoria feminina, com a
marca de 22 minutos.
Foi o primeiro evento esportivo que o CONJOVE

Foto: Keliane Sousa

I Corrida do CONJOVE da ACES reúne
mais de 200 pessoas em busca de vida saudável

O

Mulheres se destacam pelo
profissionalismo em diferentes áreas

Conselho da Mulher Empresária da
Associação Comercial e Empresarial de
Santarém (CME da ACES) realizou em
março (08/03) a Festa do Dia Internacional da Mulher,
com homenagem a cinco profissionais que exercem
com excelência suas atividades em Santarém, sendo:
A empresária Patrícia Serruya como “Destaque
Empresarial” – profissional destaque na arte de
fotografar e excelente desempenho empresarial
no gerenciamento do “Stúdio Society”; Professora
Raimunda Monteiro como “Destaque Educacional”–
um reconhecimento especial à dedicação ao ensino
04

educacional, em especial a contribuição na criação da
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), em
2009; A médica Marina Chahini recebeu a homenagem
“Destaque na Área de Saúde” em reconhecimento
aos 30 anos de atuação no setor de saúde instituição
da rede pública e privada; A empreendedora Fátima
Fonseca, que recebeu a honraria “Destaque na Área
de Gastronomia”, em reconhecimento ao talento
invejável nos preparos de doces e salgados finos,
que atualmente são requisitados pela clientela de
Santarém, cidades vizinhas e outros estados.
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Equatorial Transmissão começa a executar projeto
de construção da Segunda Linha de Transmissão

N

os próximos cinco anos, a empresa Equatorial
Transmissão trabalhará na construção da
Segunda Linha de Transmissão de Eletricidade. A
primeira fase da obra, que consiste na elaboração do
projeto que começou ser executado no mês de maio.
A proposta da empresa é reduzir o prazo de cinco
anos pela metade, uma vez que é real a necessidade
do uso de termoelétrica a partir do segundo semestre
de 2018, na região oeste do Pará.
“Já estamos fazendo o mapeamento nos 436
quilômetros de extensão da linha para realizar a
elaboração do projeto de execução. A região necessita
da antecipação dessa obra”, afirmou o presidente da
Celpa Equatorial Nonato Castro.
Durante o encontro do encontro do Fórum
das Entidades Empresariais do Pará, na sede da
Federação das Indústrias do Estado do Pará, ocorrido
no dia 08 de junho, em Belém, o secretário de
Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia,
Adnan Demachki afirmou que o projeto entrará nas
prioridades do “Pará 2030” visando dar celeridade
em todo o processo ambiental, que será necessário,
sendo considerada a etapa mais demorada de todo à

O

construção.
“A ACES está acompanhando todas as tratativas
referentes à execução deste projeto. Na reunião,
acompanhado do prefeito Nélio Aguiar, reafirmamos
a necessidade de avançar os trabalhos e encurtar o
prazo para entrega da obra”, disse o presidente da
ACES, Roberto branco.
A Celpa Equatorial aponta que Santarém está com
98% de sua capacidade energética utilizada e os
riscos de racionamento de energia são iminentes. A
projeção é que em 2018 será preciso recorrer ao uso
de Usina Termoelétrica – UTE, assim como aconteceu
em 2014, quando foi instalada a UTE na tentativa de
suprir a demanda energética do município.
Com um orçamento de aproximadamente R$ 671,3
milhões, o projeto base da Aneel (Agência Nacional
de Energia Elétrica) prevê a construção das linhas de
transmissão Xingu – Altamira, com 61 quilômetros;
Altamira – Transamazônica, com 188 quilômetros,
e Transamazônica – Tapajós, com 187 quilômetros;
além das subestações Tapajós (230/138 Kv); Tapajós
(Compensador Síncrono) e Rurópolis (Compensador
Síncrono).

Pavimentação da BR-163
é prioridade, diz ministro

Ministério dos Transportes, Portos e
Aviação Civil vai priorizar a pavimentação
da BR-163, no Pará. Segundo o ministro
Maurício Quintella, a obra é considerada fundamental
para o escoamento da produção do País.
Parte das empresas já estão contratadas, e as obras
vão iniciar assim que as chuvas na região acabarem.
“Não vamos permitir que aconteça na próxima
safra o que aconteceu nessa, por isso o Ministério
dos Transportes se preparou do ponto de vista
orçamentário para resolver de uma vez por todas o
problema de escoamento da produção do Brasil via
BR-163”, disse o ministro.

A rodovia é a principal ligação entre a maior região
produtora de grãos do País, em Mato Grosso, e os
portos da Região Norte. Em março, parte da estrada
que não é pavimentada ficou interditada por causa
da chuva, impedindo a passagem de caminhões com
cargas.
Está marcada para agosto a licitação para
construção de duas pontes de concreto, no trecho de
Santarém a Ruropólis, tendo em vista que o trecho
foi asfaltado, porém não houve a troca das pontes
de madeira, sendo uma no igarapé Preto, localizada
no quilômetro 173, e outra no igarapé Água Preta,
localizada no quilômetro 201.
Reprodução: Portal Brasil
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“Melhores do Ano ACES”: o reconhecimento do
trabalho de investidores santarenos

E

Foto: AD Produções

“Melhores do Ano ACES”. Baseado nos aspectos
de geração de emprego, responsabilidade social e
investimentos que contribuem para verticalização
da economia regional, a ACES premiou
empresas e personalidades em cinco categorias.

Foto: AD Produções

m uma cerimônia especial, destacando
a persistência, inovação e qualidade das
empresas e investidores de Santarém, no dia
19 de maio, a Associação Comercial e Empresarial
de Santarém – ACES promoveu a festa de premiação

Roberto Branco e Ney Santana

“Empresa do Ano 2016” é a empresa de
Navegação Santana Ltda - Um empreendimento
familiar, que há 27 anos navega pelos rios da
região Norte, transportando sonhos, diminuindo
distâncias, agregando conforto e qualidade
nos serviços e gerando empregos. Atualmente
sob a direção do empresário Ney Santana,
a empresa dispõe de uma frota composta
por cinco embarcações de grande porte que
atendem cidades do Pará, Amazonas e Amapá.
“Começamos com uma embarcação com
capacidade para aproximadamente 50 passageiros
e hoje temos transporte com capacidade para
transportar até 1.400 passageiros. Isso é conquista
de muito trabalho”, comemorou Ney Santana.

06

Márcio Figarella e Tiago Silva

“Jovem Destaque Empresarial 2016” é o
empresário Tiago Cardoso da Silva - pela
inovação e estratégia empresarial aplicada na
instalação da Boto Sorveteria Artesanal. Desde
março de 2016, santarenos e turistas têm a
opção de degustar um cardápio de sorvetes
naturais (produzido de maneira artesanal), em
um ambiente com as peculiaridades do Tapajós.
“Eu agradeço Santarém que nos recebeu,
aceitou nosso empreendimento e nossa proposta
de fazer sorvete. Esse prêmio é o começo de
mais um desafio para levar esta cidade muito
além de suas fronteiras”, celebrou Tiago.

Foto: AD Produções
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Helen Sant’Anna e Célia Wanghon

Foto: AD Produções

Rosivete Figarella, Enéas Ribeiro e Gabriel Geller

Ruth Chahini e Hélcio Amaral
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“Mulher Destaque Empresarial” é a empresária
Célia Carolina Wanghon, que há 20 anos
vem aperfeiçoando a vocação empreendedora.
Começou com a venda de acessórios em sua
residência e logo depois expandiu para venda
de moda feminina. A consolidação do trabalho
se deu com a abertura da loja “Vaughan Store”,
em 2015. “Agradeço aos amigos e parceiros que
sempre estão contribuindo para o crescimento
da Vaughan Store”, agradeceu a homenageada.

“Medalha Mérito Empresarial “Manoel de
Jesus Moraes” foi para o empresário Raimundo
Enéas Ribeiro - em reconhecimento a evolução
da qualidade do “Frigorífico Ribeiro” ao longo
de 12 anos de atuação no mercado regional, o
reposicionamento da marca e a expansão do
fornecimento de produtos para outros países, gerando
aproximadamente 180 empregos diretos, e desta
maneira, verticalizando a economia do município.
“Ao longo de 31 anos priorizei um tripé na
minha vida – fé, família e trabalho árduo
– graças a isso que o Frigorífico Ribeiro é
referência no abate e comercialização de carne
bovina no oeste do Pará”, comemorou Ribeiro.

“Destaque Especial” é o empresário Hélcio
Amaral de Sousa. Um homem dedicado ao
associativismo, especialmente nos anos 1981 e 1982,
quando foi presidente da ACES. Um profundo
pesquisador da história da Amazônia com ênfase
em seus ciclos econômicos. “Tudo aquilo que eu
tenho conseguido fazer por Santarém ainda é muito
pouco diante do que esta cidade conseguiu me
oferecer. Eu também tenho agradecimento muito
especial pela ACES, que foram tantas conquistas
por meio das ações desta casa”, disse Amaral.
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Fique atento: Uso sonoro nos
estabelecimentos comerciais
Em fevereiro, a Associação Comercial e Empresarial
de Santarém foi acionada pelo Ministério Público
Estadual para tratar sobre a poluição sonora no Centro
Comercial, em decorrência de inúmeras denúncias
protocoladas no órgão ministerial.
Diante disso, é importante lembrar as recomendações
da sobre:
1) Normas da ABNT Nº 10.151: Para cada
ambiente, a ABNT recomenda o uso específico de
Nível de Critério de Avaliação – NCA.
Para áreas estritamente residencial urbana ou de
hospitais ou de escolas o limite é de até 50 decibéis
(diurno) e 45 decibéis (noturno); Área mista,
predominantemente residencial, a recomendação
é 55 decibéis (diurno) e 45 decibéis (noturno); para
área mista, com vocação comercial e administrativa
a permissão é de 60 decibéis (diurno); 55 decibéis
(noturno); Área mista, com vocação recreacional
é permitida até 65 decibéis (diurno) e 55 decibéis
(noturno); e área predominantemente industrial o
permitido é de até 70 decibéis (diurno) e 60 decibéis
(noturno).

08

2) Lei 17.894/2004 (Código Ambiental
Municipal): Capítulo VI – Do Controle de Emissão
de Ruídos.
O artigo 128 afirma que “fica proibido à utilização
ou funcionamento de qualquer instrumento ou
equipamento fixo ou móvel, que produza, reproduza
ou amplifique o som, no período diurno ou noturno,
de modo que crie ruído além do limite real da
propriedade ou dentro de uma zona sensível de
ruídos, observado o disposto no zoneamento previsto
no Plano Diretor Urbano”.
3) Em descumprimento as normas estabelecidas
pela ABNT Nº 10.151 e a Lei 17.894/2004 - Código
Ambiental Municipal, o estabelecimento poderá
sofrer penalidades, conforme constam na LEI Nº
9.605 - Crime Ambiental/Penalidades, que descreve:
No artigo 22 é citado que “As penas restritivas de
direitos da pessoa jurídica são: I - suspensão parcial
ou total de atividades; II - interdição temporária de
estabelecimento, obra ou atividade; III - proibição de
contratar com o Poder Público, bem como dele obter
subsídios, subvenções ou doações”.
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Chega de Mão Grande: Brasileiro já pagou
R$ 1 trilhão de impostos, em 2017

om esse dinheiro daria de receber 10 salários
mínimos por mês durante 8.925.988 anos. É
nessa concepção de receber que o país não
tem avançado, pois o retorno em políticas públicas
ainda está abaixo do arrecadado. Tentando sensibilizar
a população, o Conselho de Jovens Empresários da
Associação Comercial e Empresarial de Santarém –
CONJOVE da ACES promoveu a IX edição do Feirão
do Imposto, que teve como tema “Chega de Mão
Grande”, no período de 24 a 27 de maio.
A programação, realizada em parceria com a Unama,
consistiu em doação de sangue, palestras e venda de
produtos sem imposto. Em quatro dias de ação foi
possível alcançar um público de aproximadamente
300 pessoas em duas palestras, vendas de produtos
com descontos de impostos em seis pontos comerciais
(Bar Humboralá, Pizzaria Bom Pão, MassaMix, Bares,
Bar Dona Breja, Motocenter Tapajós, Posto Lins).
Com a venda de cinco mil litros de combustível foi
possível atender aproximadamente 500 veículos
(carro e moto).
No primeiro semestre deste ano, a população
brasileira já pagou R$ 1 trilhão de impostos, por isso

a importância de sensibilizar quanto ao retorno desse
montante em políticas públicas. “A campanha visava
dar um basta na corrupção, pois muitos dos impostos
não retornam em benefícios para a sociedade, por
isso nossas ações foram focadas em comercialização
de produtos com isenção de tributos para que o
consumidor sinta a diferença de preço e impostos
embutidos nos produtos de consumo” afirmou o
coordenador do Feirão do Imposto e vice-presidente
do CONJOVE, Breno Marques.
O principal impacto foi na venda da gasolina a R$
2,40 que ocorreu na manhã de sábado (27), posto de
Combustível Lins. Uma fila quilométrica se formou
desde o fim de sexta-feira e se estendeu por vários
quarteirões. O motorista Raimundo Simão chegou às
sete da manhã para garantir a compra de R$ 15 litros
de gasolina com o desconto de imposto e mostra a
indignação quanto à falta de retorno “Olha o tanto
de tributo que está sendo cobrado, quase o dobro do
valor é imposto e não temos esse investimento do
governo na mesma proporção, principalmente aqui
na região”.

09
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Grupo de Trabalho discutirá Desenvolvimento
Econômico Sustentável de Santarém

N

o dia 05 de junho, a Associação Comercial e
Empresarial de Santarém – ACES participou
da Reunião de Trabalho promovida pela
Câmara Municipal de Santarém com a proposta de
discutir ações para o Desenvolvimento Econômico
Sustentável do Município. Um grupo de trabalho será
formado para acompanhar as pautas relacionadas ao
assunto, bem como será elaborado um documento
evidenciando o interesse do município em abrigar
indústrias e terminais logísticos.
No encontro, o presidente da Codec (Companhia
de Desenvolvimento Econômico do Pára), Olavo
das Neves, garantiu que o Governo do Estado
tem colocado Santarém dentro dos planos de
investimentos econômicos para o Pará, porém é
preciso um ambiente favorável para recepção destes
projetos visando à verticalização da economia local,
“Percebemos que falta um alinhamento interno na
cidade para que se possa alocar investidores dentro
de uma tratativa moderna que outros municípios já
estão tendo. O pacto firmado aqui será extremamente
proveitoso e benéfico para a sociedade, pois há uma
necessidade de geração de emprego e renda”, destacou
Olavo.
Em defesa do município, o prefeito de
Santarém, Nélio Aguiar afirmou “Nós queremos o
desenvolvimento de Santarém, porém sem atropelos
da legislação. Vamos primar pelo cumprimento da
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legalidade, principalmente leis ambientais e ainda
observar a transparência do projeto, com geração de
emprego e renda”.
No momento, a Empresa Brasileira de Portos de
Santarém – EMBRAPS está em fase de execução do
projeto de um Terminal Logístico, na região Maicá,
na margem direita do rio Amazonas, porém por
decisão judicial a obra foi paralisada e aguarda a
consulta prévia dos povos e comunidades afetados
pelo empreendimento, que deve ser realizada pela
Fundação Palmares. A ACES vem acompanhando as
tratativas relacionadas ao assunto visando garantir a
instalação do empreendimento, baseado na legalidade
e responsabilidade social. “A partir desta reunião
acreditamos que as ideias e objetivos serão afinados
e passaremos a compartilhar as responsabilidades.
A ACES tem estado em Belém com a tentativa de
colaborar com a celeridade dos projetos”.
O vereador Henderson Pinto (DEM) coordenou a
reunião e relatou que a sociedade civil sai vitoriosa
desta discussão “O encontro discutiu o modelo de
desenvolvimento ideal para Santarém e com certeza
a sociedade ganhará com os assuntos tratados aqui”.
O Grupo de Trabalho será formado pela Prefeitura
e Câmara Municipal, Codec e entidades de classes,
que farão novos encontros para definir a pauta de
investimentos.
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m comemoração ao aniversário de Santarém,
a Associação Comercial e Empresarial
de Santarém realizou uma solenidade
especial para entrega da Medalha Mérito Turístico
ao empresário Alexandre Pernet, considerado um
incentivador do turismo local, com a realização do
evento Vai Tapajós. A honraria ocorreu no fim da
manhã de quinta-feira (15), no restaurante Casa do
Saulo, localizado a margem do rio Tapajós.
Alexandre Pernet é sócio proprietário do projeto
Soul Kitchen, que realiza atividades gastronômicas
baseado no tripé: comida, música e arte. E no Tapajós,
como ele mesmo elogia, sua equipe encontrou “um
lugar lindo, que tem uma comida maravilhosa, uma
música dançante, que todo mundo ama e tem uma
arte fora do comum”, tornando-se o local perfeito
para realização do “Vai Tapajós”, festa de réveillon
realizada em Alter do Chão, para um público de
aproximadamente 600 pessoas que há três anos vem
comemorar a chegada de um novo ano em terras
tapajônicas.
É com esse objetivo que a ACES idealizou a Medalha
Mérito Turístico para honrar pessoas singulares

Foto: Keliane Sousa

E

ACES concede Medalha de Mérito Turístico
ao empresário Alexandre Pernet

Cerimônia na restaurante Casa do Saulo

ou coletivas, nacionais e estrangeiras por serviços e
iniciativas relevantes para o turismo nacional, regional
e local. “Nós sabemos que o turismo é uma alternativa
para verticalizar a economia do município. Temos
trabalhado em ações para fomentar o setor e essa
comenda é um incentivo para quem está colaborando
com o crescimento da nossa região”, afirmou o
presidente da ACES Roberto Branco.

NOVOS ASSOCIADOS
Amazônia Diagnósticos Radiologia Oral

Vaughan Store

Ótica Brasil

Artel Farmácia Silva

Meditráfego

Distribuidora Norte Sul

CEPA

Ponto da Construção

Espaço Gastronômico Alter do Chão

L’ Acqua Di Fiori

Vila de Alter Pousada Boutique Amazônia

Sorveteria Frutmel

Sem Pellos Depilação

Famed Remoções
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Empretec
Diretores do CONJOVE da ACES, Débora
seminário pelo SEBRAE, que tem como
objetivo estudar dez características essenciais
do comportamento empreendedor e a
oportunidade de vivenciar fortes mudanças
comportamentais, rever conceitos e atitudes e
se preparar para a vida e para o mercado.

erno
Encontro com secretariado do Gov
do Estado do Pará

Mostra Cultural
Neste ano, a XVI Mostra Cultural
homenageia os artistas culturais - cantora
Maria Lídia Aires Mendonça e artesã Lélia
Almeida Maduro com a Medalha Mérito
Cultural “Maestro Wilson Fonseca”. A
honraria é organizada pelo CME da ACES,
dentro da programação do Aniversário
de Santarém.
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o Silva

Vitor Mattos, Débora Martins e Tiag

Reunião em Belém
No dia 24 de maio, em Belém, presidente
Roberto Branco reuniu com o secretário de
Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS,
Luiz Rocha, Secretário de Agricultura, Giovanni
Queiroz, presidente da Associação Comercial
do Pará, Fábio Lúcio e o deputado estadual
Hilton Aguiar para tratar sobre um plano de
ação visando dar prosseguimento a execução
do Terminal Logístico da Embraps (Empresa
Brasileira de Portos de Santarém).

Foto: Divulgação

Padre Ademar Ribeiro, bispo da Dio
cese de Santarém,
Dom Flavio Giovenale e o presiden
te da ACES José
Roberto Branco Ramos

Inauguração SDC
Presidente da ACES, Roberto Branco,
participou da inauguração de novas instalações
do Sistema Diocesano de Comunicação, que
consiste na integração da Rádio Rural de
Santarém, TV Encontro e Novas Mídias.
Desejamos sucesso aos novos projetos da
Diocese de Santarém.

Foto: Divulgação
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#ACESEMAÇÃO

Diretoras do CME homenageadas e Secretário
Municipal de Cultura

