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ALCOA
Aces e vereadores da Câmara Municipal
reuniram com representantes da Alcoa
para tratar sobre as possibilidades de
pesquisa minerária no Lago Grande,
região ribeirinha de Santarém. O encontro
ocorreu na sala de reunião da Aces, no dia
23 de outubro.
Alcoa propõe investimentos
xxxxxxxxxx
xxxSantarém
xxxem

10 anos Ufopa
Nosso presidente Roberto Branco recebeu
Comenda da Câmara Municipal de Santarém
em reconhecimento a excelente contribuição
à Universidade Federal do Pará- Ufopa.
A Sessão Especial, de autoria do vereador Dayan
Serique, faz parte da programação alusiva
aos 10 anos de fundação da Universidade.
A cerimônia ocorreu na tarde de terça-feira
(26/11), no Plenário Benedito Magalhães.

da Câmara Municipal)
Emir Aguiar (presidente
xxxxxxxxx xx
(homenageado)
e Roberto Branco xxx
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O maior aquecimento
econômico do comércio

Imagem Peregrina de Nossa
Visita daxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
Conceição
Senhora da

Foto: Fábio Barbosa

Foto: Fábio Barbosa

Círio 2019
Nossa Diretoria Executiva recebeu a visita
da Imagem Peregrina de Nossa Senhora da
Conceição, na segunda-feira (07/10), na Sala de
Reunião Ademilson Macêdo Pereira.
Um momento tradicional para confraternizar,
refletir e fortalecer a fé. Em forma de gratidão
foram doados 50 quilos de alimentos para ações
sociais da igreja católica.

Foto: Keliane Sousa
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PALAVRA DO
PRESIDENTE
O saldo de 2019 é positivo, caros
associados. Com todos os desafios,
objetivos, possibilidades e objeções
conseguimos trabalhar, agir e
manter o diálogo com diferentes
entes, afim de garantir a envergadura
econômica de Santarém. Realizamos
eventos grandiosos, contando com a
participação do nosso empresariado
e tivemos oportunidade de celebrar
nossas conquistas. Estou certo que
2020 continuaremos trabalhando e
disposto a somar com nossa classe
empresarial.
Ainda no último trimestre
elaboramos
um
material
contextualizando nossa atual
economia e propondo investimentos
no setor industrial, que consiste
no incentivo de negócios na área
portuária II, no avanço do projeto
Distrito Industrial e construção
de acessos para dar viabilidade a
estas iniciativas. Nas páginas 04 e
05 leiam o resumo das propostas e
percebam o potencial que temos
para expandir nossa economia,
que há anos vem sendo mantida
pelo setor terciário, responsável
pela maior parte geração de
empregos. É nossa missão incentivar
o desenvolvimento econômico da
cidade, por isso temos sugerido
alternativas de empregabilidade e
renda.
Apresentamos o sucesso das mais
de 150 empresas que participaram
do Liquida Santarém, um evento

RIAL

Roberto Branco, presidente da ACES

que por três meses movimentou a
economia, desde a confecção do
material da campanha (camisas,
panfletos, outodoors, mídias em TV,
Rádio e internet) até a atração de
consumidores para os três dias de
promoções, que ocorreu no mês de
novembro. Um trabalho intenso e
ousado desenvolvido pelo Conselho
de Jovens Empresários. Contamos
com a participação de todos em
2020.
Ao nosso Conselho da Mulher
Empresária parabéns pelas ações
realizadas e pelos vinte de anos
de fundação comemorado em
setembro, no qual pudemos
celebrar e enaltecer a participação
de mulheres empreendedoras no
associativismo.
Desejo um excelente fim de ano
ao comércio. Boas vendas. Conto
com apoio de cada empreendedor
para os projetos que virão em 2020,
quando nossa entidade completará
75 anos de fundação. Boa leitura.

Cacau de Excelência: O sabor da Transamazônica
brilha em Paris
O sabor do cacau da Amazônia esteve no palco
principal da disputa do reconhecidíssimo prêmio
Internacional Cocoa Award 2019. A matéria-prima
produzida na Fazenda Panorama, localizada no km
140 da Transamazônica, em Uruará/PA, foi certificada
como uma das 50 melhores amêndoas do mundo. A
cerimônia ocorreu no dia 30 de outubro, no Salão do
Chocolate, em Paris.
A família Gutzeit, representante da Associação dos
Agricultores do Distrito Alvorada – AGROADA, no
evento em Paris, há 40 anos cultiva o cacau na região,
vendo nos últimos anos a produção ganhar mercado e
as possibilidades reais de expandir a plantação. Diante
de uma crescente, desde 2017, a Fazenda Panorama
optou por investir na plantação do Cacau do Tipo
I (Cacau Gourmet/ Chocolate Fino), tendo 80% de
fermentação.
“Começamos a pensar no cacau como produto fino que
chama a atenção do mercado europeu, aprimorando o
negócio da família, participando de cursos técnicos,
missões empresariais, buscando um propósito diferente
para o cacau”, destaca o produtor de cacau da Fazenda
Panorama, Helton Gutzeit. Atualmente, a produção
anual de aproximadamente 300 toneladas de cacau, de
20% a 30% é cacau fino.
Para se chegar a Paris, a produção cacaueira da
Transamazônica passou por exigentes processos de
aprimoramento e cuidado: melhorias nas técnicas de
plantio, colheita, fermentação, secagem e estocagem.
Etapas que agregam valor ao produto final, contribuindo
para o rendimento máximo dos agricultores locais.
Com o reconhecimento do mercado para o cacau
produzido na Amazônia, Helton Gutzeit acredita que
esse é o caminho da agricultura e da cacauicultura
na Transamazônica. “Isso também pode estimular os
trabalhadores da minha geração a querer a voltar para
a agricultura e permanecer no campo, se orgulhando
de onde vêm e do que fazem”.
Ainda em Paris, a família Gutzeit lançou o chocolate

Foto: Divulgação Elcy Gutzeit
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Gutzeit, com o apoio da Rede CIN, Apex, do Governo do
Estado do Pará e Federação dos Agricultores.
Produção de Cacau na Transamazônica
O Pará já é considerado o maior produtor de cacau
do país, com 26 mil propriedades, em 191 mil hectares,
segundos dados da Ceplac (Comissão Executiva do
Plano da Lavoura Cacaueira). Ano passado o estado
produziu 132 mil toneladas e até o fim deste ano
a expectativa é que se atinja a marca de 140 mil
toneladas.
A Transamazônica se tornou a rota da riqueza do
cacau. Prova disso é que das oito amostras que foram
selecionadas pelo Brasil para concorrer à premiação
Internacional Cocoa Award 2019, duas foram de Uruará.
Nos municípios da Transamazônica (Pacajá, Anapu,
Vitória do Xingu, Altamira, Brasil Novo, Medicilândia e
Uruará) há 9.048 cacauicultores, trabalhando em uma
extensão de 102.619,2 hectares, produzindo em torno
de 81.582 toneladas de cacau.
Com os investimentos do Governo do Estado
anunciados recentemente para pavimentação da
PA 370, é possível vislumbrar que a cacauicultura
será beneficiada com a diminuição dos entraves para
escoamento da matéria-prima.
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Casarões históricos recebem
luzes natalinas

Empreendedores santarenos recebem comenda
“Manoel Cardoso Loureiro” da Câmara Municipal
C arão histórico
Cas
o decorado com luzes natalinass
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somasse esforços pelo bem da classe empresarial e
consequentemente da cidade.
“É uma oportunidade para esta Casa Legislativa
reconhecer o trabalho do empresariado, dos negócios
gerados no município e incentivar o empreendedorismo”,
comemorou o vereador Alaércio Cardoso.
Os demais homenageados foram indicados pela
Câmara de Dirigentes Lojistas (Sindilojas), o Sindicato
do Comércio Lojista e Sindicato Rural (Sirsan).
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O Projeto Operando na Amazônia, da Associação
Expedicionários da Saúde (EDS), realizou a 44ª
Expedição no Arapiuns e Tapajós, regiões ribeirinhas de
Santarém, no período de 29 de novembro a 07 de
dezembro, oferecendo 2.000 atendimentos clínicos em
diversas especialidades, 4.000 exames e procedimentos
e 250 cirurgias.
A expedição oferece serviço complementar aos
programas de atendimento à saúde e visa evitar a
necessidade de deslocamento, nem sempre viável, do
doente e sua família até centros urbanos. Diante disso,
a Associação Comercial e Empresarial de Santarém e a
Alcoa se tornaram parceiras do projeto viabilizando a
doação de R$ 15.000,00, que contribuiu para custeio da
logística do evento.
A EDS é uma organização brasileira sem fins lucrativos
criada em 2003 por um grupo de médicos voluntários,
que tem como objetivo levar medicina especializada,
principalmente atendimento cirúrgico, às populações
indígenas e ribeirinhas que vivem isoladas na Amazônia.

Foto: EDS

ACES e Alcoa apoiam
a Ação Expedicionários da Saúde

15 empreendedores com negócios consolidados em
Santarém foram agraciados com a comenda “Manoel
Cardoso Loureiro”, em sessão especial na Câmara
Municipal de Santarém, de autoria do vereador Alaércio
Cardoso, ocorrida na tarde de terça-feira (08/10).
A Associação Comercial e Empresarial de Santarém
indicou os seguintes associados para receber a
comenda: Rita Moura, da empresa Sanclin; Rana Seoud,
da empresa Lupo; Rosangela Santos, do O Boticário;
Walter Durães, da Durães Distribuidora; Marcos Rubner,
da Comprare;
A comenda “Manoel Cardoso Loureiro” faz alusão ao
Dia do Empreendedor, celebrada no dia 05 de outubro,
tendo como proposta honrar a trajetória empresarial
dos empreendedores da cidade. A comenda tem o
nome do empresário que foi o primeiro presidente da
Aces, em janeiro de 1945. Um grande empreendedor
e articulador ao propor que o empresariado

Fotos: Câmara Municipal

Durante o mês de dezembro o Conselho da Mulher
Empresária da Associação Comercial e Empresarial
de Santarém - CME da Aces realiza o Projeto Luz
nos Casarões, que consiste na decoração de luzes
natalinas nos prédios históricos visando resgatar a
memória da cidade, dando brilho e visibilidade aos
casarões, despertando o olhar sensível dos moradores
e visitantes para a história do município.
Realizado em parceria com a prefeitura municipal e
empresas privadas, a programação iniciará no dia 14 de
dezembro e seguirá até o dia 31 do mesmo mês, com:
Show de Acendimento de Luzes; Circuito de caminhada
aos Casarões; Cantatas; Apresentações de Bandas e
Orquestras; Apresentação de Coral e Recital.

10

02

Novembro/Dezembro 2019 - Edição 196
Fotos: Unique Produtora

www.acestapajos.com.br

Novembro/Dezembro 2019 - Edição 196
Foto: Aces (2019)

www.acestapajos.com.br

Greice Correa, Betania Conrado e Alberto Oliveira

Reginaldo Avila, Darenice Coimbra e Juliana Martins

Cesar Ramalheiro, Rosivete Figarella e Alana Silva

Nadia Berreta, Helena Sant´Anna e Roberto Branco

Marita Gentil, primeira presidente do CME, e diretoria do CME

Diretoria do CME da Aces e parceiras

Plano Estratégico para o Desenvolvimento
Econômico Sustentável de Santarém
Geograficamente, Santarém está equidistante entre
as capitais Manaus (AM) e Belém (PA), relativamente
próxima à foz do Rio Amazonas, o que permite uma
boa integração com outros estados amazônicos. Por
sua localização estratégica vem atraindo investimentos
privados como a construção de terminais de grãos
para exportação, tanto com acesso fluvial (Rio Tapajós
e Amazonas), quanto pela via rodoviária, através da
BR-163 (Cuiabá-Santarém) e BR-230 (Transamazônica),
de onde são escoados os principais produtos, dentre os
quais: grãos (arroz, milho, feijão, soja, sorgo e milheto),
madeira, petróleo, farinha de mandioca, pescado
industrializado e outros, tanto para o mercado interno
com para o mercado externo. Nos últimos 15 anos,
o volume de carga movimentada cresceu 35 vezes,
passando de 900 mil toneladas em 2003, ano que deu
início à produção e exportações de grãos, para 35
milhões de toneladas em 2018.
É visível que o futuro ainda seja provido de incertezas,
visto que, o setor terciário, que há décadas manteve a
maior parte da geração de emprego, atualmente não
tem sido o autossuficiente para empregar a massa
de profissionais formados nos últimos anos, o que
torna esta entidade como corresponsável em garantir
o desenvolvimento socioeconômico do município,
gerando emprego, renda e o fomento à economia como
um todo. Diante deste cenário, a atividade industrial
aliada à infraestrutura portuária, agricultura, turismo
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e agronegócio, é apontada como uma alternativa para
geração de emprego e renda.
A instalação de novos negócios em Santarém é de
interesse coletivo. É inaceitável que o mercado local
não tenha como absorver a massa de profissionais
de todas as idades, que todos os anos (e semestres)
saem das universidades, escolas técnicas e cursos
profissionalizantes, prontas para ingressar no mercado
de trabalho que não existe.
Que propostas a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
E EMPRESARIAL DE SANTARÉM (ACES),
representando aqui institucionalmente, 65% da
economia local e 58,9% da economia regional e,
aproveitando os projetos econômicos que deixaram
de ser instalados, no município e na região, até o
presente momento, por entraves burocráticos e
ambientais, pode apresentar, com o objetivo de
promover o desenvolvimento econômico, gerando
emprego, mais renda e o conseguinte progresso no
crescimento dessa região?
A proposta da Aces é alinhar as ações que promovam
o interesse da sociedade, e diminuindo os entraves que
impedem a verticalização da economia regional como
um todo. Considerando esse aspecto, três propostas de
importantes projetos são apresentadas para alavancar
o desenvolvimento sustentável dessa região:

Os negócios liderados por mulheres ganham destaque
na programação de aniversário do CME da Aces
A programação comemorativa aos 20 anos do CME da
Aces contou a Visita Empresarial em empreendimentos
liderados por mulheres e a palestra Empoderamento
Feminino". Que força é Essa?, ministrada por Rita Teixeira,
do Movimento de Mulheres do Nordeste Paraense.
No dia 09 de setembro, as diretoras do CME da Aces
e lideranças femininas de Óbidos e Oriximiná visitaram
a loja Casa Feliz, da empresária Maria Raimunda
Lobato Gentil, primeira presidente do CME da Aces.
Um empreendimento antigo, que passou por vários
ciclos econômicos e até hoje mantém uma estrutura
simplista, com controle de estoque feito de maneira
manual, atendendo o consumidor voltado para material
de construção e afins.
Na Imobiliária Coimbra o bate-papo foi com a
empresária Darenice Coimbra, que falou sobre as
mudanças de mercado e as novas adaptações que os
empreendimentos de décadas passadas precisam fazer
para se manter no mercado, ou ainda ampliar o ramo
de atuação.
A empresária Rana Seoud compartilhou sua
trajetória na odontologia e os passos dado para o

empreendedorismo focando no setor de franquia,
administrando as franquias Lupo, Pão de Queijo e Live. A
Vissita também ocorreu na loja Supermix, administrado
pela empresária Rosivete Figarella, bem como tiveram
a oportunidade de conhecer a atuação da franquia
Hope, que atualmente está sob a gestão da empresária
Cristiane Figarella.
Em 10 setembro, a visita ocorreu no Sistema Tapajós
de Comunicação, conhecendo a Sala da Memória, um
espaço rico de informação e que relembra a fundação
do STC: implantação da Rádio 94 Fm, TV Tapajós e G1
Santarém e Região. Um empreendimento familiar, que
atualmente está sob a administração das irmãs Vânia
Maia e Vera Pereira.

Visita no Sistema Tapajós de Comunicação
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Cerimônia Especial marca 20 anos
de fundação do CME da ACES

01 - Implantação da Área Portuária 2 (AP2) - Região
a jusante da cidade de Santarém pelo Rio Amazonas, já
aprovada pelo Plano Diretor do Município (2018), com
capacidade de aportar navios de grande calado, portos
para grãos, contêineres, adubo, carga viva, defensivos
agrícolas, frigorifico, além de importante entreposto da
Zona Franca de Manaus, que utilizará a BR-163 para
importar e exportar produtos industrializados.
02 - Implantação do Distrito Industrial de Santarém Com cerca de 230 hectares destinados ao projeto, o Distrito
Industrial de Santarém tem previsão de implantação
no sul da cidade, entre as rodovias BR-163 e PA-370, a
cerca de 12 quilômetros do centro urbano do município.
Ao todo, serão 187 lotes (88 destinados ao setor oleiro
cerâmico, uma quadra para a pequena indústria, terminal
de ônibus urbano, restaurante popular, creche e outros
equipamentos urbanos).
03 - Obras de infraestrutura rodoviária, como:
Pavimentação da PA-370 (Santarém-Uruará), incluindo

que faz parte do calendário de aniversário da cidade
e as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de
Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Indústria,
Comércio e Tecnologia e Secretaria de Assistência
Social. A Global Gráfica da Amazônia recebeu a honraria
por sempre contribuir com a realização dos eventos do
Conselho.
O presidente fundador do CME, Ivair Chaves, na
gestão 1999 e 2000, recebeu a Medalha de Honra ao
Mérito, pela sua iniciativa e decisão de abrir as portas
do associativismo para atuação feminina.
“Nossa comemoração é a evidência, que conseguimos
consolidar a atuação das mulheres empresárias no
associativismo. Estamos aqui na missão de compartilhar
as responsabilidades, incentivar o desenvolvimento e
garantir o espaço da mulher em diferentes ramos de
atuação”, definiu a atual presidente do CME, Rosemary
Fonseca.
Os participantes da cerimônia acompanharam a
trajetórias dos 20 anos do Conselho através de um
vídeo comemorativo relembrando as atividades do
CME.

a duplicação da subida da Serra Diamantino (acesso ao
Distrito Industrial); Construção da alça viária, que ligará a BR
163 à PA 370, passando pelo Distrito Industrial; Construção
de quatro viadutos e a conclusão e pavimentação da
Transmaicá, que atenderá a AP2.
A proximidade estratégica do Distrito Industrial com
a AP2 (8 KM), com fácil acesso às rodovias BR 163 e PA
370, evitando o trânsito de carretas e caminhões na área
urbana da cidade, é o que o torna mais atrativo, tendo
as industrias ali instaladas, a possibilidade de alcançar os
melhores e maiores mercados nacionais ou internacionais
para os seus produtos industrializados. Para este projeto,
se faz necessária à construção de um Alça Viária (5,8
km), ligando a BR-163 a PA-370, possibilitando acesso
ao Distrito Industrial de Santarém e a AP2, pelas duas
rodovias. Também será necessária, a construção de quatro
(4) viadutos sobre as rodovias e a duplicação da PA-370 na
serra do Diamantino, com acesso ao distrito, para melhor
fluir o trânsito, evitando acidentes.

Prroposta do Distrito Industrial de Santarém (Dis) e Alça Viária de Santaré
rém
m

Foto: Unique Produtora

A programação comemorativa aos 20 anos
do Conselho da Mulher Empresária da Associação
Comercial e Empresarial de Santarém – CME da Aces
ocorreu no auditório da entidade, com a participação
do empresariado local, lideranças institucionais e
parceiros da entidade, na noite de 10 de setembro.
A noite especial concedeu honrarias às empresárias
que já estiveram na presidência do conselho: Maria
Raimunda Lobato Gentil (1999-2000), Sonia Ramalheiro
(2001-2002), Rosemary Fonseca (2003-2006), Irene
Escher (2007-2008), Suely Matos (2009-2010), Betânia
Conrado (2011-2012), Darenice Coimbra (2013-2014),
Rosivete Figarella (2015-2016) e Helena Sant´Anna
(2017-2018).
Reconhecendo a parceria de instituições públicas
e privadas, o Conselho concedeu honraria ao Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que
ao longo das duas décadas contribuiu com as ações
incentivadoras do desenvolvimento socioeconômico.
O Governo Municipal recebeu a honraria por somar
com as atividades do associativismo, inclusive
destacando a valorização do evento Mostra Cultural,
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Sônia Ramalheiro e Ivair Chaves

Roberto Branco, Halaide Ramalheiro e Rosemary Fonseca

Elza Suely, Irene Escher e Renato Dantas

Ieda Rodrigues, Suely Matos e Renato Dantas
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promoções, na noite de 15 de outubro, no auditório
Mário Mendes Coimbra/Aces. O consultor e
estrategista do mercado de vendas, Paul Marcel,
falou ao público sobre as didáticas de vendas,
atendimento ao cliente e importância de praticar
o pós-vendas, apontando as estratégias dos
“gatilhos mentais”, ou seja, táticas que influenciam
o consumidor adquirir determinando produto ou
serviço.
Blitz Liquida – Duas blitz, nos dias 25 de outubro
e 01 de novembro, realizadas para divulgar as
lojas credenciadas, os descontos de até 70% e as
premiações para os consumidores.

Treinamento, promoções e premiações
aquecem o comércio
destaca o presidente do Conjove da Aces, Seiichi
Okada.
Happy Hour Liquida – Abrindo a divulgação da
campanha, em 18 de setembro ocorreu o Happy
Hour Liquida, que apresentou ao empresariado
os kits de adesão, incluindo ações de marketing,
personalização da campanha e sorteios. Com a
participação dos convidados Hanna Seoud e .... os
participantes puderam compartilhar as experiências
empresariais.

Palestra Como Ser Eficaz em Vendas

Como Ser Eficaz em Vendas – Foi o esquenta
para treinar vendedores, empresários e profissionais
de atendimento ao cliente para os três dias de

Palestra O Vendedor Irresistível

Fotos: Roberto Branco Filho

A campanha promocional Liquida Santarém,
realizada pelo Conselho de Jovens Empresários
da Associação Comercial e Empresarial de
Santarém -Conjove da Aces, ocorreu nos dias
07,08 e 09 de novembro nas principais zonas
mercadológicas da cidade, tendo a participação
de 150 estabelecimentos comerciais e sorteios de
R$ 8.000,00, entre consumidores participantes da
promoção.
Liquida Santarém é uma campanha econômica
que visa aumentar o fluxo de consumidores e a
queima de estoque nas empresas um mês antes
das compras de fim de ano, com a perspectiva de
um impacto econômico superior a R$ 9,9 Milhões,
dados da edição 2018, conforme apontou a pesquisa
do SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas.
“O Liquida Santarém tem como objetivo
movimentar a economia local, inclusive com
impacto positivo nos últimos três anos, contando
com a participação da Prefeitura Municipal, do
Sebrae, de importantes empresas e instituições que
somam para a cadeia econômica do município”,

O Vendedor Irresistível - As empresas
participantes receberam o treinamento do professor
Rafael de Medeiros, especialista em consultoria
empresarial, experiente em trabalhos para empresas
multinacionais, possibilitando a apresentação de
estratégias do “Vendedor Irresistível”, na noite de
terça-feira (04/11).
Carreata - Na tarde de quarta-feira (06/11)
diretores do Conjove da Aces, empresas participantes
e apoiadores percorreram vários bairros da cidade e
o centro comercial para anunciar os três dias de
promoções nos principais corredores comerciais da
cidade.
Promoções - De quinta-feira (07) a sábado (09),
a campanha com descontos de até 70% ocorreu
nas empresas de diferentes segmentos: sapataria,
confecção, eletrodomésticos, perfumaria, material
de construção, vidraçaria, automóveis, salão de
beleza, doceria, papelaria, informática, etc.
Aplicativo Liquida Santarém – Nesta edição,

Diretoria do Conjove da Aces
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de maneira experimental, tanto lojistas quanto
consumidores puderam acompanhar a campanha
através do aplicativo “Liquida Santarém”, exclusivo
para o sistema android, desenvolvido por
estudantes do Laboratório de Computação Aplicada
(LACA/UFOPA). Nele era possível identificar as
lojas credenciadas, endereço e os produtos com
descontos.
Premiação: No dia 18 de novembro foi realizado
o sorteio de 13 prêmios de R$ 500,00 e três prêmios
de R$ 1.000,00. Ganhadores: Raimunda Francineide
Figueira de Sousa; Kaira dos Santos Figueira;
Ingrid da Silva Gomes; Dandara Lie Santos Braga;
Dayane Assunção Nascimento; Ana Claudia Corrêa;
Patrícia Socorro de Oliveira Sobreiro; Cleunice
Nunes Damasceno; Ana do Socorro Miranda Pinho;
Fernanda Soares Paz; José AugustoTeston; Raimundo
Rodrigues Moura e Marcelo Ronaldo de Lima Silva.
Parcerias: O Liquida Santarém é a maior campanha
promocional da cidade, contando com a parceria da
prefeitura de Santarém, SEBRAE, Enersol, Unama,
Distribuidora Masa, Piau Formulários, Lar Brasil,
Sicredi, HB Eventos.

Blitz de divulgação do Liquida

Fotos: Arquivo Aces/Unique Produtora
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Carreata do Liquida

Sorteio de 13 prêmios
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