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Prêmio Aces:
Os cinco Melhores de 2017
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PALAVRA DO
PRESIDENTE
No último mês elegemos os “Melhores do Ano 2017”, ou
seja, premiamos cinco visionários e empreendedores que
se destacam no mercado regional do oeste do Pará, com
inovação, responsabilidade e tecnologia. Um momento digno
e engrandecedor para o associativismo, que há muito tempo
incentiva os negócios nessa cidade.
A premiação é o reconhecimento da nossa entidade sobre
a importância do empresariado para economia de nossa
região, pois nossa classe empresarial tem feito a diferença,
pois diante dessa retração econômica, temos honrado os
compromissos com a sociedade e entes públicos, mantendo
postos de trabalho, expandindo empreendimentos, muitas
vezes sem incentivo governamental e lutando contra as fases
burocráticas para manter um empreendimento a base da lei. O
momento econômico é desafiador e vocês têm permanecido
no mercado, com portas abertas, com a responsabilidade de
fazer a economia girar, gerar renda e emprego.
Representando todo esse desafio e destaque de mercado,
que a empresa Noroeste Vidros ganhou o título de Empresa
do Ano 2017, atualmente, com uma fábrica moderna
de vidros, fornecendo para Santarém, Baixo Amazonas,
Macapá e Amazonas. Visitei o empreendimento e fiquei
impressionado com tamanha qualidade e investimento nos
processos produtivos. Mas não me deixei de sensibilizar com
os riscos que a empresa assume diariamente, por conta das
quedas de energia elétrica.
E quanto isso, a Aces tem se esforçado para acompanhar
as agendas em Brasília visando garantir uma energia melhor
para Santarém. São por vocês que nossa entidade insiste
com o prefeito Nélio Aguiar, com o presidente da Celpa
Equatorial e bancada federal para efetivação das obras da
Segunda Linhão de Transmissão, pois eu sei o quanto os
empreendimentos necessitam de energia abundante. Já está
definida a instalação da termoelétrica que vai amenizar esse
caos de afundamentos de tensão e esperamos que seja até o
fim deste semestre.
Premiamos também a empresária Ada Karina Frota com
o título de Jovem Destaque Empresarial 2017. Farmacêutica,
liderando a Bioativa Farmácia de Manipulação, que atua em
um nicho de mercado importante, que é a saúde. São graças a

Roberto Branco, presidente da ACES

esses jovens empresários, as ideias novas que nosso mercado
local tem cada dia se tornado múltiplo, versátil e competitivo.
Dentro desse contexto, conferimos a empresária Camila Leal
Santos Braga o título de Mulher Destaque Empresarial 2017,
investidora do ramo de franquia, que tem feito negócios com
diferencial e alcançado reconhecimento tanto no mercado
local quanto no cenário nacional do setor que atua.
Nosso Mérito Empresarial 2017 é a empresária Sônia
Ramalheiro, uma mulher competente, visionária e pioneira
em ações associativas. Na fundação do Conselho da Mulher
Empresária – CME da Aces, Sônia criou ações que são
realizadas até hoje, como a premiação Dia Internacional da
Mulher e Mostra Cultural. No Grupo CR, do qual é diretora
financeira, tem projetos inspiradores e transformadores,
como é o Centro de Artes da Amazônia, que aqui enalteço
a dignidade e prestígio para Santarém, cidade ainda carente
dessas iniciativas.
A Homenagem Especial 2017 foi concedida ao nosso
ex-presidente Ivair Chaves. Homem de luta. Homem
que se doou tanto pela Aces, pelos sonhos desta cidade.
A homenagem é o reconhecimento dos diretores, dos
associados, das empresas que acreditam no associativismo
e que reconhecem o quanto o esforço deste homem valeu a
pena, enquanto empresário e cidadão de Santarém.
Trajetórias de sucesso que nos inspiram. Que nos fazem
acreditar que vale a pena investir neste país. Que vale a pena
ser empreendedor. Que não há mérito maior do que ser um
agente de transformação e de dignidade humana. Somos
nós empresários que geramos receitas para a gestão pública
melhorar as condições desta cidade.
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CME da ACES comemora páscoa
no abrigo Reviver

om proposta de exercer a responsabilidade
social, o Conselho da Mulher Empresária –
CME da ACES realizou a Ação de Páscoa,
no Abrigo Municipal Reviver, no dia 07 de abril.
Em um ambiente de amor, conversas e sorrisos
soltos, as diretoras do Conselho entregaram roupas,
fraldas e utensílios para atender as crianças abrigadas.
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O lanche de páscoa foi regado a doces, brigadeiros,
salgados, refrigerantes e muito suco.
Anualmente durante as datas comemorativas o
CME da Aces promove ações sociais em asilo, abrigo
ou ainda colabora com o projeto da Pastoral do
Menor.
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Corrida do Conjove mobiliza
300 corredores do Tapajós
percurso pela Avenida Nazaré, seguindo pela Avenida
Rui Barbosa – Av. Turiano Meira – Av. Mendonça
Furtado – São Sebastião e chegada na Av. Tapajós.
O primeiro corredor ao passar pela faixa de
“Chegada” foi Dionisio Cardoso, com a marca de
16minutos e 45 segundos, garantido o título de 1°
lugar na categoria geral masculino. Aos 20 minutos
e 33 segundos, a corredora Suelene dos Santos
consagrou-se como ganhadora na categoria geral
feminino. A corrida do Conjove também premiou
os corredores por faixa etária, sendo masculino e
feminino.
A corrida foi realizada em parceria com a Crono
Santarém, empresa especializada em evento de
corrida de rua.

Fotos: Unique Produtora

00 corredores tomaram algumas de Santarém
para percorrer cinco (05) quilômetros da
II Corrida do Conjove, no dia 14 de abril.
Promovida pelo Conselho de Jovens Empresários da
Associação Comercial e Empresarial de Santarém
– Conjove da Aces, a corrida de rua cumpriu pelo
segundo ano o objetivo de reunir crianças, jovens,
adultos e idosos em uma prática esportiva.
“É a nossa segunda corrida com o objetivo de
promover o esporte na cidade. Nesta edição, estamos
premiando nossos corredores por categoria, que vão
de 16 até os 60 anos”, acrescentou o presidente do
Conjove, Márcio Figarella.
Em um clima de disputa esportiva, superação e vida
saudável, a largada foi dada às 18h40, começando o

Vencedoras Categoria Geral Feminino

Vencedores Categoria Geral Masculino
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Aces premia os investimentos empresariais
do oeste do Pará

Foto: AD Produções

do município de Santarém, que têm gerado
renda e contribuído com a competitividade e
modernidade do mercado regional do oeste do Pará.

Foto: AD Produções

Associação Comercial e Empresarial de
Santarém – ACES promoveu, no dia 20
de abril, a premiação Melhores do Ano
do Aces, premiando personalidades empresariais

Ada Karina Frota
Aparecido Ronaldo e Nilva Strada

Empresa do Ano 2017 é a A R da Silva Noroeste Vidros - O empreendimento, localizado
atualmente na rodovia Fernando Guilhon,
começou suas operações em um galpão alugado,
no ano de 2005. Após quatro anos, a empresa
passou a funcionar em prédio próprio, operando
com alta tecnologia em seus processos produtivos,
a começar pela implantação do primeiro
forno de têmpera, possibilitando que parte da
receita do setor vidreiro passasse a circular no
município de Santarém. Com a alta demanda
de mercado (Amapá, Amazonas e região do
Baixo Amazonas-Pará) houve a ampliação
da fábrica e a instalação de novas estruturas
tecnológicas. Desde 2015, visando aumentar o
nível de competividade, garantia de credibilidade
e qualidade dos produtos, toda a produção
recebe a certificação do INMETRO (Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).
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Jovem Destaque Empresarial 2017 é a
empresária Ada Karina Frota Silva. Farmacêutica
de formação, pós-graduanda em Farmacologia
Clínica e Dispensação Farmacêutica, pósgraduanda em Gestão Empresarial, mestranda
em Engenharia de Processos e sócia-membro
das empresas que compõe o Biogrupo,
administra a Bioativa Farmácia de ManipulaçãoMatriz e Filial-, que conta atualmente com 35
colaboradores. Comprometida com o bem-estar
social, a jovem empresária também dedica parte
de seu tempo ao Projeto Operação Bioativa,
tendo como meta incentivar as pessoas à prática
de atividades físicas. Em março de 2018, a
marca Bioativa comemorou 10 anos de atuação
no mercado, fornecendo medicamentos à
Santarém e cidades vizinhas. A manipulação de
medicamentos requer processos de alto padrão, e a
empresa deixa bem evidente que seus métodos são
pautados na ciência, aliados a mais alta tecnologia.
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Camila Leal

Mulher Destaque Empresarial 2017 - é a
empresária Camila Leal Santos Braga – formada
em Direito, aos 20 anos começou sua carreira de
negócios ao gerenciar uma franquia O Boticário,
em Santarém, dos quais seus pais são representantes
na região oeste do Pará. A experiência despertou
o interesse de administrar uma nova franquia,
e mesmo com restrições da franquia, assumiu
o desafio de revender apena algumas peças de
varejo exclusivo da marca Hering. O investimento
com apenas duas funcionárias, em um espaço
de 70m2, no Centro Comercial, trouxe-lhe o
reconhecimento de Melhor Revenda Regional da
marca e, consequentemente, tornou-se franquiada
com o melhor desempenho de vendas na Região
Norte/Nordeste. Em 2012, o investimento
se consolidou como a maior loja Hering de
rua do Brasil. Atualmente, o Grupo Hering
Santarém conta com quatro empreendimentos,
gerando 24 postos de trabalhos diretos.

Sônia Ramalheiro

Mérito Empresarial 2017- M J Moraes
– é a empresária Sônia Maria Moura
Ramalheiro, diretora financeira do grupo
CR, este considerado atualmente a maior
rede varejista de Santarém, empregando
mais de 700 colaboradores. A empresária
dedicada aos negócios, sempre colocou
como prioridade em suas estratégias de
trabalho o potencial humano. Partindo
desta visão, em 2008, fundou o Instituto
CR, que dentre as atividades realizava o
“Coral CR”, tendo a participação principal
dos colaboradores da empresa. A excelência
do projeto oportunizou a criação do Centro
de Artes da Amazônia, em 2014, com
atividades para toda a sociedade santarena.
Entusiasmada com o bem social e sustentável
criou a Cooperativa Perema Recicla, que
atende 40 famílias da comunidade de
Perema (área de planalto de Santarém).
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Homenageados 2017
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Homenagem Especial 2017 concedida ao
empresário Manoel Ivair Chaves, no qual já
exerceu a presidência da Aces por dois anos (19992000). Uma gestão relevante e lembrada pelas lutas
em favor da energia elétrica em Santarém, como as
obras de conclusão do Linhão de Tucuruí, que sanou
o racionamento de energia na cidade. A campanha
pela criação do estado do Tapajós, além de iniciar
um novo legado, que é o envolvimento das mulheres
no associativismo com a criação do Conselho da
Mulher Empresária – CME da Aces, criado em 1999.
Um empreendedor nato do Tapajós, que ao
longo dos últimos 70 anos construiu e tem
administrado o Grupo Chaves, formado por
fazendas, concessionárias de veículos e imobiliária.
Sensibilizado com o lado social mantém o
projeto AMANDOTI – Associação de Menores
e Amigos Dom Tiago. Uma entidade sem fins
lucrativos, que atende crianças menos favorecidas,
em Santana do Ituqui, região de Santarém.

Diretoria da Aces e homenageados

Diretoria do Conjove da Aces e homenageada Ada Karina

Foto: AD Produções

Manoel Ivair Chaves

Diretoria do CME da Aces e homenageada Camila Leal
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#ACESEMAÇÃO
Foto: Keliane Sousa

Happy Empresarial
Na noite do dia 07 de março, o Conjove da
Aces realizou a segunda edição do Happy
Hour Empresarial, no espaço Dona Breja. Os
ex-presidentes do Conjove, Alaércio Cardoso
e Jair Nogueira compartilharam experiências
no ramo empresarial e atuação nas entidades
de classe. Durante o evento os convidados
apresentaram seus investimentos na cidade,
além de conhecerem as ações do SEBRAE
voltados para o microempreendedor.

Uma noite de contatos

empresariais

Foto: Keliane Sousa

Novo parcelamento do Prorefis
No dia 25 de abril, em Belém, o diretor da
Aces, José Ronaldo Dias Campos, a presidente
do CDL, Conceição Vasconcelos e o presidente
da AOB – subseção Santarém, Ubirajara Bentes,
estiveram na Procuradoria Geral do Estado
e Secretaria da Fazenda para tratar sobre o
Programa de Regularização Fiscal (PROREFIS),
no qual solicitaram: Um novo parcelamento que
venha contemplar até 31/12/201; Quantidade
de parcelas até 120 meses; Suspensão dos
avisos de Cartório de Protesto.

Foto: Keliane Sousa

José Ronaldo Dias Ca
mpos (ACES), Ophir
Cavalcante Júnior (PG
E), Ubirajara Bentes (O
AB)
Conceição Vasconcelo
s (CDL)

cadas nos programas
11 empresas certificadas e recertifi
de Qualidade Aces

Certificação nos programas de
Qualidade Aces
A empresa Ação Consultoria certificou,
na noite do dia 07 de abril, 11 empresas
participantes dos programas de Qualidade:
Selo de Gestão de Qualidade e 5S, criados pela
Aces com objetivo de qualificar e aumentar o
nível de competitividade das empresas locais.
Empresas certificadas: Distribuidora Durães, IS
Barbosa, Petromocó, Petrosan, Posto Floresta,
Posto Liberdade e Viaduto Vidros – Santarém/
PA. Empresas recertificadas: Hipopótamus
Motel, BM Engenharia Ambiental, Delta Veículos
e Posto Terra.
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No Dia Internacional da Mulher,
CME homenageia o empreendedorismo feminino

P

Foto: Miciê Vips

quantitativo, a região Norte contempla 4%. Em
Santarém, nos últimos 15 meses 256 mulheres
abriram um microempreendimento, conforme o
banco de dados do Sebrae – (Serviço Brasileiro de
Apoio as Micros e Pequenas Empresas). Por isso,
com o objetivo de incentivar a liderança feminina em
pequenos negócios e importantes corporações, que
o CME da Aces terá a honra de homenagear quatro
mulheres que têm contribuído para o crescimento
positivo dessa estatística, são elas:

Foto: Miciê Vips

ara comemorar o Dia Internacional da
Mulher, o Conselho da Mulher Empresária da
Associação Comercial e Empresarial – CME
da Aces realizou na noite do dia 08 de março um jantar
especial para homenagear o empreendedorismo
feminino em Santarém, tendo em vista a crescente
liderança de mulheres no mercado. A cerimônia
ocorrerá no Hotel Barrudada.
Para se ter ideia são 5,693 milhões de mulheres
empreendedoras no Brasil, segundo o levantamento
Global Entrepreneurship Monitor 2017. Desse

Suely Matos (CME), Lindalva Hamad (homenageada),
Betânia Conrado (CME)

Destaque como Profissional da Beleza –
Lindalva Hamad: A experiência como cabeleireira
começou aos 10 anos, quando colaborava com
as atividades no salão de uma tia. A experiência
foi bem sucedida, e aos 14 anos foi convidada
para trabalhar em um conceituado hotel da
cidade. Lá construiu uma carreira de 23 anos,
agregando experiência, competência e prazer
em cuidar do visual das pessoas. O tempo de
trabalho no Amazon Park Hotel lhe deu coragem
para abrir seu próprio empreendimento, no
qual passou a contratar novos profissionais,
somando
atualmente
sete
funcionários.
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Irene Escher (CME), Juana Galvão (homenageada)
e Francimary Leão (CME)

Destaque no setor Gastronômico - Juana Galvão:
Em 2015 abdicou da sua sólida carreira como executiva
de multinacionais e mudou-se para Alter do Chão.
Amante da boa gastronomia e curiosa sobre o assunto,
em junho de 2015, inaugurou o Espaço Gastronômico
Alter do Chão que, desde então, se tornou referência em
Alter do Chão e Santarém. O desejo de transformar o
prazer de comer em vivência inspirou Juana a fundir
a cozinha de raiz e os elementos da gastronomia
contemporânea. Essa experimentação propõe levar
os clientes a viajar pelo universo criativo da cozinha
autoral, rica em temperos do mundo e de sabores e
cheiros resgatados da cultura ribeirinha amazônica.

Foto: Miciê Vips
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Irene Ferreira (homenageada) Helena Sant´Anna (presidente CME)

Destaque no setor Empresarial - Irene
Ferreira: Nascida em Imperatriz (Maranhão)
mudou-se para o Pará em 1970 e aqui despertou
a habilidade para os negócios empresariais,
no ramo de joalheria e confecções. A primeira
experiência ocorreu no comércio de Itaituba.
Após anos de muito trabalho retornou a Santarém
e abriu a boutique Morena Rosa, no qual dedica
todo seu tempo e planejamento empresarial. Dia
08 de março é especial, pois além de comemorar
as vitórias femininas é a data de fundação
de seu empreendimento, no qual comemora
18 anos de atuação no comércio santareno.

Rosemary Fonseca (CME) e Lourdes Tavares (homenageada)

Lourdes Tavares - Destaque no Setor Público: É a
atual delegada da Receita Federal, agência Santarém,
assumindo a responsabilidade de gerir á área técnica,
administrativa e pessoal da referida repartição
pública. O perfil de líder foi sendo polido desde o
começo ao assumir o cargo de chefia na Agência
da Receita do município Oriximiná, em 1993.
Transferida para Santarém, exerceu o cargo de chefe
da Seção de Arrecadação. Em Belém, atuou durante
seis anos como julgadora da Delegacia da Receita
Federal. A soma das experiências permitiu alcançar
o mérito de ser a primeira mulher a exercer cargo
em comissão na Receita Federal, agência Santarém.

11

www.acestapajos.com.br

Março/Abril 2018 - Edição 192

Rede de Convênio da ACES

A ACES oferece aos nossos associados, dependentes e colaboradores das empresas uma ampla de
Rede de Convênios. São mais de 60 serviços com descontos: academia, farmácias, laboratórios,
completa de serviços e descontos.

CONVENIADOS DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM
DEPILAÇÃO

Consultar Desconto

Sem Pellos Depilação

(93) 99920.4554

DERMATOLOGISTA

Consultar Desconto

Francimary Leão Dias

(93) 3523.4981 | 99901.2438

Biodiagnósticos | Dra. Andréa Joy

(93) 3064.5737 | 99138.4242

Biodiagnósticos | Dra. Irísleide

(93) 3522.3336 | 99200.0070

ENDOCRINOLOGISTA

Consultar Desconto

Manuel Alvarenga | Ciesca Diagnóstico

(93) 99123.4025

Biodiagnósticos | Dr. Pedro Coutinho

(93) 3522.3336 | 99200.0070

ENDOSCOPIA

Consultar Desconto

Biosan | Dr. Sergio Monteiro

(93) 3522.4105

Biodiagnósticos | Dr. Cleidson Frota

(93) 3064.5737 | 99138.4242

Biodiagnósticos | Dr. Cleidson | Emerg. Ret. Corpo Estr.

(93) 3064.5737 | 99138.4242

FARMÁCIA

Consultar Desconto

Santo Antonio Homeopática

(93) 3523.4509

Farmácia de Manipulação Biofarma

(93) 3522.4012

FISIOTERAPIA

Consultar Desconto

Clínica Corpus | Leandro Toledo

(93) 3529.0306

FISIOTAP | Keibo Ciesca

(93) 3522.5757

Clínica de Fisioterapia | Macel Lobo

(93) 3523.3491 | 99122.0272

FONOAUDIOLOGIA

Consultar Desconto

Fundação Esperança

(93) 3523.1940 | 3529.1761

Biodiagnósticos

(93) 3522.3336 | 99200.0070

GASTROENTEROLOGISTA

Consultar Desconto

Ciesca Diagnóstico | Carlos Martins

(93) 99129.7520

Biodiagnósticos | Dr. Cleidson Frota

(93) 3064.5737 | 99138.4242

GERIATRA

Consultar Desconto

Biodiagnósticos - Dr. Patricia Braga

(93) 3064.5737 | 99138.4242

(93) 99145.5238

12

