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#ACESEMAÇÃO

Seminário de Turismo

A aces iniciou as tratativas com parceiros 
para realização do seminário de turismo 
2020, programado para o mês de junho. 
Banco da amazônia, sebrae, iterpa e ifpa 
e instituições ligadas ao turismo farão 
parte do evento.

#Economia

As perspectivas econômicas são positivas 
e crescentes para Santarém. O presidente 
Roberto Branco e o diretor financeiro 
da Aces, Gabriel Geller, participaram do 
programa Mesa Redonda (94 FM) tratando 
sobre as projeções de investimentos e 
ganhos para a economia regional.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1ª reunião para alinhar a
programação do evento

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxDiretores da Aces e apresentadores
do Mesa Redonda

(93) 99145.5238
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Começo falando sobre o mês de 
janeiro comemorativo ao jubileu 
de brilhante da nossa entidade, 
merecidamente e com muitas 
conquistas para relembrar desde 
a fundação, em 14 de janeiro de 
1945. Tivemos a oportunidade 
de compartilhar as experiências, 
as responsabilidades e o legado 
dessas sete décadas na imprensa 
local, tendo a participação no 
programa Mesa Redonda (94 FM) e 
nos telejornais da TV Tapajós, que 
sempre repercutiu as demandas 
desta Casa.

Nas próximas páginas ficará 
registrada nossa reverência às 
personalidades que fazem parte 
da Aces, que dedicaram tempo, 
conhecimento e influência às 
causas coletivas de Santarém. Ao 
longo deste ano, a cada edição do 
Empresarial serão destacados fatos 
históricos da Aces na coluna “Aces 75 
Anos: Fatos Históricos”. Começamos 
falando sobre a inauguração do 
prédio e alguns fatos até a década 
de 50. A equipe de comunicação da 
entidade desenvolveu o selo de 75 
anos, consistindo no desenho prédio 
da Aces, projetando os números 7 
e 5 sobre ele. O selo será utilizado 
em toda a comunicação visual dos 
nossos eventos e ações.

 Nutrimos uma gratidão 
indescritível ao passado e nesse 
mesmo tom olhamos para o futuro 
apostando que nossa entidade 

continuará sendo protagonista 
e representativa para os anseios 
locais. Temos pautado assuntos 
relevantes para os próximos 
anos, no qual destaco: a Reforma 
de Ampliação do atual prédio, 
que passará por modernização, 
agregando espaço para inovação, 
tecnologia e startups; a sugestão 
do Plano Logístico para Santarém, 
que contemplará a Área Portuária II 
e Distrito Industrial; o incentivo ao 
projeto de instalação do Hospital de 
Amor, que já conseguimos emendas 
parlamentares para custear o início 
do projeto. Já dialogando para as 
próximas fases deste projeto que 
melhorará o acesso a exames 
importantes para as mulheres.

É vontade nossa continuar 
avançado e promovendo o 
desenvolvimento socioeconômico 
de Santarém. Conto com a 
contribuição e participação de cada 
associado ao longo deste ano.
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Natal Luz dos Casarões: Banda Musical do 8° BEC, 3°BPM

e Coral de Fátima fazem apresentam inesquecível
As apresentações musicais fizeram parte da 

programação do Projeto Natal Luz nos Casarões. No 
sábado (14/12), o Coral da Igreja Nossa Senhora de Fátima 
fez apresentação na escadaria do Mirante. As pessoas 
que passavam pela Orla pararam para apreciar, aplaudir 
e registrar o repertório natalino. Já no domingo (15/06) 
a programação ocorreu no calçadão da Orla, em frente 
à Massabor, com a apresentação da Banda Musical do 8° 
Batalhão de Engenharia de Construção. Na noite de sexta-
feira (20/12) a Banda Musical da Polícia Militar fez uma 
contagiante apresentação com um repertório natalino, no 

calçadão da Orla, em frente ao Terminal Fluvial Turístico.
Natal Luz Solidário - Realizado no setor de pediatria do 

Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, no dia 11 
de dezembro, e no núcleo do Maicá da Pastoral do Menor, 
no dia 17 de dezembro, em ambas tendo apresentação 
do Coral do CME da Aces, visita do Papai Noel, doação de 
presentes e lanche natalino. O projeto contou com o apoio 
das empresas: Atem, Master, Campo Rico, Mega Logística, 
Unipilot, Camila Navegação, Construnorte, Paulo Salgado, 
Curuatinga, Sicredi, Unirios e Prefeitura de Santarém. 

Apresentannnn çãoãooooo dododododoo CCCCoCCCC ral do CMMMMMEEE da Acescesesesescec

ApAprAprApAAAAp eseesentantaçãoção da Bandaaa MuMMMuMuMuMusssicaal a dodd 3°B°B°B° PMPMMPMPMPM

AçãAçãA ãããooo no o HHHHHHHHoospoo itaaall Ml MMMunicipcipipalall

Apreseeseeseesee ntntantantnt çãooooo dood CCoCCoCoooooraralalralrarr dedededeeeede FáFáFáFáFáFFátttimtttt a

AAprA eseeeeeentatttttt ção dadddd BaBBaBaBandandandandadann MuMuMuMuM sicsiccal al l do do ddoddo ddo 8°B8°B8°B°B8°BBECECECECEC

Ação Social no NúcNúcleoleoo PaPastooostoorararararalll dododododododdodooo MeMeM nornorr
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Projeto Natal Luz nos Casarões

“A Magia no Belo Centro”

embelezam prédios históricos

anima horário especial do comércio

Na noite de 13 de dezembro, o Conselho da Mulher 
Empresária da Associação Comercial e Empresarial 
de Santarém – CME da Aces realizou o acendimento 
do Projeto Natal Luz nos Casarões, consistindo na 
decoração de prédios históricos com mangueiras 
luminosas, bem como nas cuieiras e quiosques do 
Belo Centro. A apresentação do Coral do CME da Aces 
abriu a programação que ocorreu em parceria com a 
Prefeitura de Santarém, Câmara de Dirigentes Lojistas e 
empresas privadas durante o fim do ano.

“O projeto é uma ação integrada com o CME da 
Aces, a Prefeitura de Santarém, empresas privadas e 
diversos parceiros, que abrange tanto a área comercial, 

como visitantes e ainda se estende as ações sociais. 
Queremos proporcionar um natal de luzes, um ambiente 
totalmente natalino”, destaca a presidente do CME da 
Aces, Rosemary Fonseca.

Os casarões Miléo, Barão de Santarém, Palacete da 
Escadaria do Mirante, o Centro Cultural João Fona e o 
Boteco do Sorriso são prédios que carregam em sua 
arquitetura a história da cidade, por isso as estruturas 
externas receberam as mangueiras luminosas, atraindo 
o olhar de todos que passam em seu entorno e dando 
mais beleza a história do município. No Belo Centro, o 
mesmo material luminoso foi colocado nas cuieiras e 
quiosques.

Com o funcionamento em horário diferenciado do 
comércio no fim de ano, CME da Aces, em parceria com 
Câmara de Dirigentes Lojistas, O Boticário Magazine 
Luiza, realizou a ação “A Magia no Belo Centro”, no fim 
da tarde de 16 e 20 de dezembro. A Banda Marcial da 
Escola Maria de Lourdes percorreu o corredor comercial 

apresentando as músicas do período natalino, atraindo 
olhares, aplausos e flashes de quem passava pelo local.

“Queremos com essa iniciativa fomentar a economia 
através do comércio, do turismo, da cultura, além 
de proporcionar um espetáculo de Luz”, destacou a 
presidente do CME da Aces, Rosemary Fonseca.
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O grupo Equatorial Energia colocou em operação a 
Linha de Transmissão e uma subestação de energia 
nas regiões oeste e sudoeste do Pará, para compor 
a área conhecida popularmente como Tramoeste. A 
entrega da obra ocorreu no dia 07 de fevereiro, na 
subestação Tapajós II, em Mojuí dos Campos. 

O feito é histórico e deve beneficiar cerca de 
600 mil pessoas com energia firme e de maior 
confiabilidade. Realizada por meio da Equatorial 
Transmissão a obra contou com um investimento de 
R$ 860 milhões. “Nós não podíamos pensar em nada 
relacionado a crescimento da indústria dos nossos 
portos sem que tivesse uma energia de qualidade. 
Então esse momento é histórico e agradecemos ao 
Grupo Equatorial que executou a obra com qualidade 
e em tempo recorde”, destaca nosso Presidente, José 
Roberto Branco Ramos. 

A ACES teve papel estratégico ao longo dos anos, 
com várias correspondências enviadas à Brasília 
e reuniões de alinhamento com ministros para 
viabilizar esse segundo linhão para Santarém. O Lote 

31 foi a leilão por várias vezes, até que em 2017, 
a Equatorial Transmissão, tornou-se a responsável 
pelo planejamento, projeto básico e executivo, 
implantação, operação e manutenção das linhas do 
Tramoeste.

A construção das linhas e de todo o sistema que 
as complementa estava prevista para ser concluída 
em 60 meses. No entanto, a Equatorial entregou o 
trabalho em tempo recorde: 30 meses, ou seja, uma 
antecipação de dois anos e meio em relação ao prazo 
inicial. A celeridade nas obras teve como objetivo 
resolver de forma assertiva um problema antigo de 
fornecimento de energia na região, pois o linhão já 
apresentava capacidade limite há alguns anos.

Os 436 quilômetros da linha de transmissão do 
Tramoeste passarão por oito municípios paraenses. 
Incluindo Santarém, Altamira, Anapu, Brasil Novo, 
Medicilândia, Mojuí dos Campos, Uruará e Vitória do 
Xingu. Ainda há 970 torres metálicas ao longo desse 
percurso para sustentar a estrutura do linhão.

Segunda Linha de Transmissão do Tramoeste

entra em operação
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Medalha Mérito Empresarial Manuel de Jesus 
Moraes concedida ao empresário Bruno Manuel 
Moura de Sousa, pós-graduado em Radiologia 
Médica pela Santa Casa de Misericórdia, do Rio de 
Janeiro. Em 2007, após anos de estudos retornou 
à Santarém para fazer parte da gestão técnica da 
Sanclin, um empreendimento familiar, que celebra 
40 anos de atuação. No começo a Sanclin possuía 
um único equipamento de ultrassonografi a e 
nos últimos anos se consolidou como o maior 
parque tecnológico de diagnósticos por imagem 
da região, empregando aproximadamente 100 
colaboradores. Sanclin abraçou vários projetos 
sociais, destacando- se o Projeto Casa Rosa, que 
acolhe mulheres em tratamento oncológico, 
promovendo anualmente a Corrida Outubro 
Rosa, que mobiliza mais cinco mil pessoas em 
prol da causa. O esporte local também recebe 
apoio do Grupo Sanclin, além de inúmeras 
ações sociais desenvolvidas ao longo do ano.

Empresa do Ano 2019 é a Durães 
Distribuidora, sob a gestão do empresário 
Walter Andrade Durães, – atuando no mercado 
desde 1996, no setor de produtos alimentícios. 
As operações da empresa iniciaram em um 
espaço mínimo, com 11 funcionários, 02 
caminhões para entrega e 03 fornecedores, 
comercializando 29 produtos. Ao longo de 23 
anos, aliando experiência de mercado, diferentes 
fases econômicas e buscando solidez, a Durães 
Distribuidora se tornou uma grande distribuidora 
de alimentos, ração animal, perfumaria, higiene 
pessoal e outros itens, atendendo 7.000 pontos 
comerciais, nos 27 municípios do oeste do Pará, 
fi rmando investimentos com fornecedores 
de reconhecimento nacional e internacional.

Bruno Moura

Walter Durães

Associação Comercial e Empresarial de Santarém 
promoveu na noite de 07 de dezembro a premiação 
“Melhores do Ano Aces”, concedendo honraria a trajetória 

empresarial de seis investidores comprometidos com o 
associativismo e com a solidez da economia regional. A 
premiação ocorreu no Hotel Barrudada.

Melhores do Ano Aces:

Seis investidores recebem honraria
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O Conselho da Mulher Empresária da Associação 
Comercial e Empresarial de Santarém – CME da ACES 
realizou durante o mês de dezembro o Concurso de 
Melhor Ornamentação de Vitrine e Fachada Natalina 2019, 
premiando as empresas Massabor Orla, Vaughan Store, 
Femyne Feminize e Pai D´égua Gelateria com o título do 
concurso, em diferentes categorias. A entrega do diploma 
ocorreu no dia 31 de janeiro no auditório da Aces.

A diretoria do CME da Aces visitou lojas do Centro 
Comercial, dos Shoppings e ambientes gastronômicos 
para divulgar a ação, que tem como objetivo incentivar 
a comunicação visual como estratégia de negócios 
e ser um atrativo para os consumidores, no intuito 
de impulsionar as vendas de fim de ano. No início de 
janeiro após avaliação da comissão foram anunciados 
as empresas vencedoras.

Três estabelecimentos recebem reconhecimento

pela decoração de fi m de ano

Vaaua ghhghghahag n n n Snn tore pppreeeemee iada, na catcatatcategoegogogegoegooggg riaaaa CeCCCC ntrntrntrnnntt o Comerciala

GGelateriaa PaP i DDDi DDDDDDD´égua premiada,a,a,a, nnanann cacacategtegtegorioria Ga GGastastronomoomimimimmia

Massaabbbbor oor roro OrlOrlOrlOrlla pa paaa premrrrr iadadadadadddda,a,a, a, a, a nanannann catccattegoegogggggg riariai GaGGaGaastrstrstrstrstrtrt oonoonn mia

FemFememmyneyyneneyneyneey FFFeeFF minnnminmm izeizeizee prprpremiemiemimmemiadaadaadadadaadaadadadaada nnn, nn, n, a ca ca ca ca ca ca ca cateateateateateatetateegorgorgorogorogorgorgoriiaia ia a i LojLojLojLojLoojo aaaa da ddde Se Se SSe Se hophophohophophoppinpingg

F
o

to
: U

ni
q

ue
 P

ro
d

ut
o

ra

F
o

to
: U

ni
q

ue
 P

ro
d

ut
o

ra

F
o

to
: M

ic
iê



08

Janeiro/Fevereiro 2020 - Edição 197      www.acestapajos.com.br

Após um ano de articulação, a Associação Comercial 
Empresarial de Santarém conseguiu junto à bancada 
paraense aprovação de verba parlamentar, que viabilizará 
o início de construção do Projeto Hospital de Amor (HA), 
da Fundação Pio XII (o antigo Hospital de Barretos), 
em Santarém. O próximo passo é deliberar a área de 
implantação do projeto.

“Apresentamos o projeto aos nossos representantes 
na Câmara federal e conseguimos inserir na emenda, R$ 
8.500.000,00 para o início da implantação da unidade 
de diagnóstico. Esta que vai ser a primeira unidade no 

Pará, que beneficiará toda a região oeste, facilitando os 
exames de diagnósticos, ainda escassos por aqui”, afirma 
o presidente da Aces, Roberto Branco.

O Projeto do HA contará com uma unidade fixa de 
exames e diagnóstico, além de uma unidade móvel, 
adaptadas para a realização de mamografia digital e 
exame, atendendo Santarém e municípios próximos. 

A Aces já iniciou as tratativas com o Governo do Estado 
para viabilizar a destinação de parte da área do Hospital 
Regional do Baixo Amazonas – HRBA para abrigar a 
unidade do Hospital de Amor.

O Porto de Santarém, no oeste do Pará, ficou em primeiro 
lugar entre os 19 terminais que tiveram crescimento 
no volume de cargas movimentadas em todo país. O 
levantamento feito pelo Ministério da Infraestrutura, 
com base em dados da Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários (Antaq) e das autoridades portuárias, que 
levam em consideração valores até outubro de 2019. 
Santarém registrou um aumento de 30,7%.

Em segundo, aparece o Porto de Itajaí (SC), com 
aumento de 23,2% em relação a 2018. Já o Porto de Vila do 
Conde (PA) ficou na terceira colocação, com aumento de 
19,3% no volume de cargas escoadas. Os graneis sólidos 
puxaram o crescimento na movimentação no Porto de 
Santarém e representaram quase a totalidade das mais de 

12 milhões de toneladas transportadas em 2019.
O mesmo ocorreu com o Porto de Vila do Conde, 

onde os graneis sólidos representaram 73% do total 
movimentado no ano passado. Ambos são administrados 
pela Companhia Docas do Pará (CDP). Entre os produtos 
mais transportados em Itajaí, estiveram madeira, derivados 
e frango na exportação, e plásticos, borrachas e produtos 
químicos na importação.

A CDP administra os portos de Santarém, Miramar, 
Itaituba, Vila do Conde, Belém, Outeiro e Óbidos, obtendo 
bons resultados nos últimos anos. Passou de prejuízo de 
R$ 33 milhões, em 2018, para lucro de R$ 35 milhões.

Reprodução: Aldeia News

Verba parlamentar custeará primeira etapa

Com crescimento de 30,7%, Porto de Santarém

de construção do Hospital de Amor

fi ca em 1º lugar em volume de cargas no país

• Capacidade de Atendimento:
   6.000 procedimentos por mês 
• 01 Unidade Fixa
• 01 Unidade Móvel
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Mulher Destaque Empresarial 2019 concedida à empresária Alanna 

Costa Silva, dona de um perfi l empreendedor indiscutível, faz parte da 
gestão da Lar Brasil, com duas lojas em Santarém e atuando no mercado 
de Altamira. Imersa no comércio e focada na competitividade de alto 
nível sempre procura no mercado do sul e sudeste do país experiências 
que agreguem inovação, especifi cidade e estratégias para seus negócios 
na região oeste do Pará. Faz parte de sua missão humana contribuir 
com o próximo, por isso em datas comemorativas abre mão de suas 
responsabilidades empresariais para realizar ações solidárias em bairros 
da cidade, com apoio de importantes instituições, como a Polícia Civil.Alanna Costa Silva

Jovem Destaque Empresarial 2019 honraria concedida ao Halex Costa 
Silva, aos 30 anos, jovem, sonhador, empresário bem sucedido e com 
muitos planos para o futuro. Aos 24 anos de idade deixou a cidade natal 
Araguaína, no Tocantins, para iniciar a carreira em Santarém, e começar uma 
vida do zero, sem conhecer ninguém. Aspirante à advocacia, Halex chegou 
a cursar a faculdade de Direito, porém, a segunda paixão: DECORAÇÃO DE 
INTERIORES foi o destino para empreender, criando a “LEX CORTINARE”.
Em 2017, o empresário separou o local de trabalho de onde 
morava, fi delizando clientes, investindo os lucros em visitas 
a feiras de alta decoração, treinamentos em outros estados e 
entregando serviços e produtos de excelência a clientela local.Halex Costa Silva

Empresa Revelação 2019 é a Amazônia Diagnósticos 
Radiologia Oral, sob a gestão do Dr. Daniel Berreta Moreira Alves 
– empreendimento inaugurado em 2016, inovando no serviço 
de tomografi a computadorizada odontológica, personalizando 
o atendimento ao cliente através de agendamento por aplicativo 
e permitindo as visualizações dos diagnósticos por meio 
digital. Daniel é um jovem empreendedor, mestre e doutor em 
patologia oral pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba/SP. A 
experiência profi ssional é compartilhada através da docência em 
Santarém e aperfeiçoada com a gestão de negócios empresariais.Daniel Berreta Moreira Alves

Homenagem Especial foi concedida ao empresário Antônio 
Jorge Simões Hamad, construtor civil, empresário e ex-presidente 
da Aces, começou a carreira de engenheiro civil como secretário de 
obras do município de Santarém, na década de 80. Em 1981 fundou a 
Construtora Hamad, trazendo para o mercado regional o pioneirismo 
em pré-moldados de concreto armado na região, prestando serviços 
para multinacionais. Colaborador assíduo do associativismo assumiu 
o desafi o de presidir a Associação de Comercial e Empresarial de 
Santarém, no período de 1993 a 1995, colocando em pauta da gestão 
a instalação de um complexo industrial, atrativos para instalação de 
terminais de uso privado, a luta histórica pela pavimentação da BR 163.Antônio Jorge Simões Hamad
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Celebramos o Jubileu de Brilhante da Associação 
Comercial e Empresarial de Santarém na noite 
de 31 janeiro, em uma cerimônia especial, 
reverenciando com a Medalha de Honra ao Mérito 
75 Anos personalidades que foram fundamentais 
para o pioneirismo do associativismo empresarial 
na região. O auditório Mário Mendes Coimbra 
foi palco para relembrar à história, a ousadia e 
o protagonismo de homens solícitos as causas 
coletivas. No telão, associados, parceiros e 
autoridades acompanharam o resumo das sete 
décadas, destacando as pautas determinantes para 
o desenvolvimento econômico de Santarém. Os 
ex-presidentes compartilharam suas experiências 
pessoais enquanto presidentes, essas que muitas 
vezes só estão registradas nas memórias deles. 
O presidente Roberto Branco apresentou as 
aspirações para o futuro.

Ex-presidentes 
A Aces já foi presidida por 27 presidentes, sendo 

que na cerimônia especial foram honrados 10 
ex-presidentes vivos (fotos na Capa). São eles: 
Antônio Francisco Aguiar (1983-1984); Carlos 
Alberto Meschede (1985-1986); Manoel Chaves 
de Lima (1987-1988); Marcelo Moura (1992-1993); 
Antônio Jorge Hamad (1993-1994); Manoel Ivair 
Chaves (1999-2000); Renato Siqueira e Dantas 
(2003-2006); Olavo Rogério Bastos das Neves (2007-
2010), representando na cerimônia pelas Kellem 
das Neves e o filho Joaquim Neto; Alberto Batista 
de Oliveira (2011-2014); César Duarte Ramalheiro 
(2015-2016), representado na cerimônia pela mãe 
Halaíde Ramalheiro.

Associados
Atualmente a entidade conta com 364 empresas 

associadas, por isso Diretoria Executiva buscou três 
associados mais antigos, em atividade e ativos no 
quadro na entidade para honrar a extraordinária 

contribuição nas atividades associativas. São elas:
Serique & Serique (associada desde 16 de 

fevereiro de 1969)
Gentil & Cia ME (associada desde 19 de maio de 

1970) 
Hebert Farias ME (associada desde 10 de março 

de 1975)

Pioneirismo
Reconhecendo a atitude visionária dos fundadores 

da entidade foram agraciados com a Medalha os 
descendentes da família Loureiro, Soyan Maria 
Franklin Loureiro e o filho, Lucas Loureiro, em 
nome dos dois dos nossos fundadores: Manoel 
Cardoso Loureiro, e Antonio Cardoso Loureiro!

Equipe Aces
Recebeu a Medalha de Honra ao Mérito 75 

Anos a gerente administrativa, Marilene Omena, 
destacando a dedicação e competência nos 25 
anos de atuação na entidade.

75 anos de Associativismo Empresarial

no oeste do Pará
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No dia 14 de janeiro de 2020, a Associação Comercial 
e Empresarial de Santarém - Aces completou o Jubileu 
de Brilhante. Na foto do início do século passado, 
destacamos o lugar onde ocorreu a primeira reunião 
de articulação para criar a Associação Comercial de 
Santarém. "Aos seis dias do mês de agosto do ano 
de 1944, às 9h da manhã no Salão de Projeções do 
Cinema Olímpia, sito à Praça Monsenhor José Gregório, 
nº 02, nesta cidade de Santarém, estado do Pará, 
cedido especialmente pelos seus proprietários (...) 
reuniu-se à convite pessoal da comissão organizadora, 
composta pelos senhores: Manoel Cardoso Loureiro, 
Antônio Simões de Albuquerque, Elias Jorge Hage, 
Antonio Cardoso Loureiro e Fernando Veiga dos Santos, 
a maioria dos representantes do comércio e indústria 
dessa cidade (...)", trecho da Ata da Primeira Reunião.

Meses depois, em 14 de janeiro de 1945, o empresário 
Manoel Cardoso Loureiro foi empossado como 
o primeiro Presidente da Associação Comercial de 
Santarém. Nesta data foi constituída a entidade, bem 
como o seu primeiro estatuto social. Sendo a primeira 
diretoria formadas pelos pioneiros:
• Presidente da Assembleia Geral: Manuel Gomes de Faria
• Presidente: Manoel Cardoso Loureiro
• Vice-Presidente: Elias Jorge Hage
• Secretário: Fernando Veiga dos Santos
• Tesoureiro: Antônio Simões de Albuquerque
• Procurador: Jacob Isaac Serruya
• Conselho Fiscal Efetivo: Alfredo Ferreira Coelho, 
Vicente Malheiros e Manuel Corrêa Sobrinho
• Suplentes do Conselho Fiscal: Pedro Gonçalves 
Gentil, Nicolau Demétrio e Joaquim Duarte.

Impostos - Em 29 de março de 1949 foi formada uma 
comissão para discutir com o prefeito Aderbal Tapajós 
Caetano Corrêa sobre a redução de 50% dos valores de 
impostos municipais e parcelamento de dívidas, uma vez 
que a economia local passava por retração, acarretando 
dívidas para o empresariado.

ACBA – Visando abranger as demandas do Baixo 
Amazonas, diretoria e associados optaram por alterar o 
nome da entidade para Associação Comercial do Baixo 
Amazonas – ACBA, em 19 de setembro de 1947. 

Escola do Comércio - Por meio da articulação da Aces, 
na gestão do empresário Vicente Malheiros Silva (1947-
1952), Santarém ganhou um importante estabelecimento 
educacional da região, a Escola Superior do Comércio, 
que posteriormente foi oficializada de Escola Técnica do 
Comércio do Baixo Amazonas, visando atender a classe 
estudantil na área de contabilidade, contando com o 
apoio financeiro do governo do Estado e Senac. Por muito 
tempo a Aces dividiu as despesas da escola garantindo o 
funcionamento do educandário.

Inauguração - Celebrando a formação do associativismo 
empresarial, no dia 22 de junho de 1952 foi inaugurado o 
prédio da Aces, fruto do esforço de empreendedores que 
entenderam o valor da articulação e trabalho coletivo, 
que contou com a participação das autoridades locais e o 
governador do estado, Alexandre Zacarias de Assumpção. 
A conclusão da obra se deu através de empréstimos via 
Caixa Econômica Federal, bem como empréstimos por 
meio de associados.

Aces 75 anos:
Fatos Históricos

Cine Olímpia Prédio da Aces


