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Esforços, desafios, metas, parcerias e 
engajamento definem o trabalho desenvolvido 
pela nossa diretoria “Empreender para 
Desenvolver”, no biênio 2017 e 2018. Foram 700 
dias dedicados a ações que exigiram doação 
de tempo, conhecimento e comprometimento 
de cada componente da nossa gestão, dos 
Conselhos da Mulher e Jovens Empresários. 
Compartilhar o resultado positivo é reforçar 
a vivacidade e importância da nossa entidade 
para a sociedade santarena, além de motivar 
aqueles que continuarão a escrever a história 
empresarial desta cidade. É admissível, que 
por alguns momentos foi difícil continuar 
acreditando em determinados projetos, 
porém, em outros, obtivemos vitória, o que nos 
impulsionou para futuros desafios. As páginas 
seguintes mostram que em todos os dias 
nosso compromisso foi pelo desenvolvimento 
econômico de Santarém e pelo fortalecimento 
do associativismo.
Lembro quando assumimos a presidência 
desta entidade nossa primeira pauta urgente 
e necessária era a construção da Segunda 
Linha de Transmissão. Conseguimos pautar 
o assunto com deputados federais, com o 
Ministério de Minas Energia, apoiando a 
Prefeitura de Santarém e Câmara Municipal 
em alguns encontros, por fim, conseguimos 
uma resposta positiva. As obras estão em 
andamento, o prazo para conclusão é longo, 
por isso mais vez pontuamos a necessidade 
de medidas paliativas, sendo instalados 
dois compensadores síncronos pela Celpa 
Equatorial, o que amenizou a caótica situação.
A BR 163, uma luta antiga desta Casa, motivou 
inúmeras reuniões no 8º BEC, DNIT, viagens 
pela rodovia, encontros com Ministério 
da Integração, correspondências aos 
deputados estaduais e federais cobrando o 
comprometimento de pavimentar a Santarém-
Cuiabá e Transamazônica. Em 2017, o Governo 
Federal traçou um cronograma de obras, 

porém a pavimentação total ainda não chegou, 
no qual exigirá novas tentativas e persistência. 
Para o Centro Comercial trabalhamos 
em dois projetos: O Centro de Vigilância e 
Monitoramento Eletrônico, aproximando o 
trabalho da segurança pública ao aglomerado 
de lojas, e o Projeto de Prevenção e Combate 
a Incêndio, uma estratégia para minimizar os 
índices de sinistros nos pontos comerciais.
Realizamos eventos com temas inovadores e 
necessários para o desenvolvimento regional 
– Festival de Negócios, capacitação técnica, 
empreendedorismo, turismo, comércio – o 
que nos permitiu uma aproximação maior 
com o empresariado e com a comunidade 
santarena.
Começamos a obra do térreo da entidade, que 
ampliará nossos espaços de atendimento ao 
associado e público empresarial. O ambiente 
foi pensado para atender as novas tendências 
de mercado, sendo o compartilhamento de 
espaços por diferentes profissionais. Ainda 
no primeiro semestre de 2019 a obra será 
concluída.
Destacar as conquistas nos traz motivação 
para continuar somando com a cadeia 
econômica desta região. Agradeço todos que 
entendem, compreendem e somam com as 
ações do associativismo! Avante!
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Plano Diretor Municipal – Com prazo 
limite esgotado (10 anos) para revisão do Plano 
Diretor Municipal Participativo de Santarém – 
PDMP, em julho de 2017, o Governo Municipal 
iniciou as tratativas para atualização do PDMP 
(2019-2026). Entre outros estudos, as entidades 
empresariais destacaram a atualização do 
artigo 142, garantindo o uso da Área Portuária 
II para investimentos econômicos - Terminal 
de Uso Privado Unidade – TUP e Estação de 
Transbordo de Cargas – UTC. As propostas 
foram apresentadas nas audiências 
públicas, reuniões com lideranças da área 
do Maicá, encontros com o prefeito Nélio 
Aguiar e vereadores da Câmara Municipal, 
pontuando que diferentes dos anteriores 
ciclos econômicos (borracha, juta, madeira 
etc.), a aprovação da área portuária II trará 
a Santarém projetos econômicos longos e 
permanentes, uma vez que está ligado ao 
agronegócio, à indústria e a importante 
localização geográfica, que permite logística 
direta com portos mundiais, gerando 
emprego, renda, verticalização de produtos 
agrícolas, a criação do Distrito Industrial, bem 
como escoamento de produtos provenientes 
e destinados a Manaus, via BR-163. Em 18 de 
dezembro de 2018, o projeto de lei 189/2018 do 
Plano Diretor Municipal foi sancionado pelo 
prefeito de Santarém Nélio Aguiar.

Distrito Industrial – É um sonho histórico 
desta entidade tornar real o projeto de 
instalação do Distrito Industrial, uma vez que 
tem sido mais pujante o fomento de indústrias 
na região. Em 2017 e 2018 foram inúmeros 
encontros com Iterpa (Instituto De Terras Do 
Pará), Incra (Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária), Codec (Companhia de 
Desenvolvimento Econômico do Pará), agendas 
em Brasília, Belém e Santarém visando 
superar a fase documental da compra da área 
do Distrito Industrial, porém, a burocracia na 
documentação de terras adiou para o próximo 
ano a implantação deste projeto. 

BR 163 – Em 2017, as rodovias Santarém-
Cuiabá (BR 16 3) e Transamazônica (BR 230), 
atual corredor de exportação de grãos, 
ficaram intrafegáveis por conta do inverno 
amazônico. Filas quilométricas de caminhões 
se formaram ao longo das rodovias, cidades 
ficaram desabastecidas, um prejuízo sem 
precedentes, o que exigiu desta entidade 
posicionamento público sobre o descaso, 
além de incansáveis viagens à Brasília 
visando garantir o comprometimento do 
governo federal para pavimentar os trechos 
sem asfalto e manutenção dos outros. Ações 
paliativas aconteceram, obras começaram, 
porém a pavimentação completa continua 
sendo uma luta da classe produtiva.
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Linhão Tramoeste – A insistência na 
solicitação do projeto da Segunda Linha de 
Transmissão foi positiva quando o Ministério 
de Minas e Energia leiloou a obra e esta foi 
arrematada pela Equatorial Energia, no 
dia 24 de abril de 2017, após dois certames 
desertos. A obra tem um orçamento de 
R$ 671,2 milhões, consistindo nas linhas 
de transmissão Xingu - Altamira, com 61 
quilômetros; Altamira - Transamazônica, 
com 188 quilômetros, e Transamazônica - 
Tapajós, com 187 quilômetros, com prazo de 
cinco anos para conclusão do projeto. Diante 
do extenso prazo, a entidade iniciou uma 
nova articulação junto à bancada paraense, 
em Brasília, solicitando o funcionamento de 
termoelétricas. Para minimizar a situação, 
a Celpa Equatorial instalou em pontos 
estratégicos compensadores síncronos, o que 
diminuiu as oscilações na cidade.

Acesso Alternativo – No fim de 2017, a Aces 
recebeu a visita do governador do Pará, Simão 
Jatene, no qual foi apresentada a proposta 
de construção de uma via alternativa para 
a zona oeste de Santarém, uma vez que era 
perceptível o congestionamento e insuficiência 
do uso da rodovia Fernando Guilhon devido 
a inauguração do residencial Salvação, o 

funcionamento do Rio Tapajós Shopping e o 
fluxo de veículos para as áreas de praias. Em 
janeiro de 2018 foi entregue ao governo do 
estado o projeto de construção de uma ponte 
estaiada, tendo 700 metros, que passará sobre 
o lago do Mapiri, ligando a Avenida Mendonça 
Furtado as rodovias Fernando Guilhon e 
Everaldo Martins. Desta maneira, criando 
uma nova alça viária, com possibilidade de 
contemplar um Parque Ambiental na área do 
Juá e Centro de Convenções.

Ordenamento das Margens do Rio 
Tapajós – Em abril de 2018, a Aces abriu 
o diálogo com a CDP (Companhia Docas do 
Pará) e Capitania Fluvial dos Portos para 
tratar sobre ordenamento de atracação de 
balsas graneleiras às margens esquerda e 
direita do rio Tapajós, uma vez que inúmeros 
questionamentos chegaram à diretoria da 
entidade sobre a atracação de barcaças 
próximas as áreas de praia dos bairros 
Mapiri e Liberdade, sendo uma barreira 
para o turismo, lazer e esporte. Diante disso, 
as entidades instituições ligados ao assunto 
solicitaram da Câmara Municipal um Projeto 
de Lei ordenando o uso do rio Tapajós para 
grandes embarcações e ações turísticas.
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Centro de Monitoramento e Vigilância 
- Construído com recursos próprios da 
Associação Comercial e Empresarial de 
Santarém e Câmara de Dirigentes Lojistas, 
apoiado pela R. Branco Engenharia, Noroeste 
Vidros, Amazon Vidros, Sindicato do Comércio 
Lojista de Santarém e Prefeitura Municipal, 
o Centro de Vigilância e Monitoramento 
Eletrônico do Centro Comercial foi entregue, 
no dia 27 de setembro de 2018, ao 3º Batalhão de 
Polícia Militar – 3°BPM, durante programação 
comemorativa de 200 anos da Polícia Militar 
do Pará.
O centro foi construído na Praça da Bandeira 
com a estratégia de facilitar a atuação dos 
militares em caso de ocorrências, além de 
garantir uma segurança mais aproximada 
dos frequentadores da área comercial. O 
espaço foi planejado para abrigar uma sala de 
monitoramento eletrônico, no qual a partir da 

inauguração, a Aces entrará com a captação de 
recursos para compra dos equipamentos, que 
permitirão o monitoramento de 40 esquinas, 
facilitando a identificação e localização de 
possíveis ocorrências.

Projeto de Prevenção e Combate a 
Incêndio - Em setembro de 2017, a entidade 
entregou ao empresariado do Centro Comercial 
a primeira etapa do Projeto de Prevenção de 
Incêndio no Centro Comercial. Realizada em 
parceria com R. Branco Engenharia e Ceuls/
Ulbra, a iniciativa consistiu no levantamento 
de sistema elétrico e área construída de 
140 estabelecimentos, sem ônus para o 
comerciante e/ou proprietário. A iniciativa 
tinha como objetivo garantir o combate aos 
sinistros na área, uma vez que ocorrências de 
incêndios vinham sendo registradas.

PARCERIAS
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Nos últimos dois anos, nossa diretoria reuniu 
no auditório Mário Mendes Coimbra – Aces 
500 pessoas para falar sobre experiências 
empreendedoras no Tapajós, sempre dando 
visibilidade para os pequenos negócios 
e oportunidades de capacitações para 
estudantes e sonhadores que anseiam gerir 
seu próprio negócio. Em 2017, o Seminário 
de Empreendedorismo contou com palestras 
sobre formalização de MEI; Microcrédito; 
franquias e uso das redes sociais para 
negócios. O tema “startup” também ganhou 
destaque na programação, acompanhado dos 
cases de Sucesso com os empresários Saulo 
Jennings, do Restaurante Casa do Saulo e 
Bruno Moura, da Sanclin. 
Nos dias 18 e 19 de outubro de 2018, o evento 
contou com a participação da médica Cláudia 
Benevides, uma santarena que encarou o 
mercado de São Paulo para estruturar suas 
empresas, retornou a Santarém para lançar 
seu livro “Alimentação e Produtividade: Como 
a estratégia alimentar determina a sua 
performance”. A programação compostas 
por painéis, contou com as seguintes 
participações: Ideias Criativas – Taissir 

Carvalho (Embarcar) e Ana Cristina Barbosa 
(Cris Doces & Salgados). Inovação – com a 
apresentação da empreendedora Andria 
Figueira, da empresa Crono Santarém e do 
José Roberto Branco Ramos Filho, do projeto 
de Inovação da Ufopa. Empreendedorismo 
– teve a participação do empresário But 
Figueira, apresentando In Off Produtora, Ane 
Maia, falando sobre a Massabor, e Marcos 
Hubner, apresentando a empresa Comprare. 
O evento finalizou com a palestra “Facilitando 
a vida dos ribeirinhos e produtores rurais da 
Amazônia” – TSA Indústria, ministrada pelo 
empresário Bruno Monteiro.

EMPREENDEDORISMO
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Seminário de Turismo - pela primeira 
vez a Aces, Prefeitura de Santarém e SEBRAE 
realizaram o Seminário de Turismo do 
Tapajós com o objetivo retomar as discussões 
sobre o turismo em Santarém e municípios 
que compõem o Polo Tapajós. A programação 
instigou conhecimentos no meio acadêmico, 
estimulou a qualificação de profissionais e 
sensibilizou o empresariado local sobre a 
importância do turismo para a economia, 
bem como para o desenvolvimento da região 
turística do Tapajós. Turismo criativo; mídias 
sociais, desenvolvimento sustentável; a 
relação do setor público e privado para o 
fortalecimento do segmento foram alguns 
dos temas pautados nos dois de evento, que 
finalizou com a participação de empresários 
que já atuam no setor há alguns anos, sendo 
eles: Juana Galvão, do Espaço Gastronômico 
Alter do Chão, Andrea Ayma, da Vila de Alter 
Pousada Boutique Amazônia e Odila Godinho, 
da Cooperativa TURIARTE.

TURISMO
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Festival de Negócios – Pela primeira vez 
Santarém sediou o Festival de Negócios do 
Tapajós, evento realizado pelo Serviço de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae no 
Pará e a Associação Comercial e Empresarial 
de Santarém – Aces, nos dias 06, 07 e 08 de 
dezembro de 2018, gerando  oportunidades de 
negócios aos empreendedores e estreitando 
relacionamento entre empresários de 
diversos segmentos produtivos.
Nos três dias de Festival foram gerados R$ 
3.110.475,85 em negócios, com a participação 
de 30 expositores, tendo um público de 1.900 
pessoas. Os visitantes puderam acompanhar 
as novidades sobre o crescente mercado de 
energia solar, os sabores das frutas regionais, 
o artesanato do Tapajós. Conheceram ainda 
o mercado de investimentos com a moeda 
“bitcoin” (uma espécie de moeda virtual), a 
moda praia, os cosméticos produzidos com 
as essências da região pela empresa Ekilibri 
Amazônia, além do mercado de design de 
ambientes e rede de franquias.
Direto da Cozinha Show os apaixonados 
por comidas e amantes da culinária 
acompanharam a preparação de pratos por 
chefs que são referências na cidade. O chef 
Delton Almeida apresentou o prato “costelinha 

suína ao barbecue”. Na sexta-feira (07/12) foi 
à vez do chef Zena do Carmo apresentar os 
detalhes do prato “Pirawasu, que consiste em 
arroz paraense, com o peixe da região e farofa. 
A chef Juana Calcagno apresentou o prato 
“Ceviche”, que passa a fazer parte do cardápio 
do Ty Comedoria e Bar, em Alter do Chão. Cada 
chef ensinava o passo a passo e segredos para 
montagem do prato e no final os participantes 
da aula show degustavam o sabor. 

Produção de Cacau - No dia 17 de agosto 
de 2018, diretores da Aces percorreram 
a PA 370 e BR 230 para conhecer o 
potencial das plantações de cacau da região 
Transamazônica. Em Uruará, visitaram 
a fazenda Panorama, da empresária Elcy 
Gutzeit, considerada a “Rainha do Cacau”. A 
fazenda tem dois mil hectares/ 200 mil pés de 
Cacau, do Tipo 01 (Cacau Gourmet/ Chocolate 
Fino) com 80% de fermentação, tendo a sua 
produção vendida para a Olam International 
(Cingapura), Barry Callebaut (Suíça) e Cargill 
(EUA). A proposta é verticalizar a produção 
de cacau no Distrito Industrial de Santarém, 
devido a favorável localização, logística e 
tempo.

ECONOMIA REGIONAL
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Projeto Térreo – Visando expandir os 
espaços da entidade, no dia 28 de outubro 
de 2018, iniciaram as obras do térreo, 
contemplando duas salas, auditório e espaço 
para elevador. A estrutura foi projetada para 
nova tendência de mercado, o coworking, que 

consiste na disponibilidade de espaço para 
atender profissionais independentes que 
queiram trabalhar em um espaço inspirador, 
democrático, confortável para desenvolver 
seus projetos, saindo do isolamento do home 
office.

ACES
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Happy Hour Empresarial – Buscando 
aproximar o empresariado juvenil das ações 
do associativismo, o Conselho de Jovens 
Empresários - Conjove da Aces realizou 
1ª edição do Happpy Hour Empresarial, no 
Bar Dona Breja, com a participação de 30 
convidados.  A segunda edição ocorrida em 
março de 2018 contou com a participação 
do ex- presidentes do Conjove, Alaercio 
Cardoso e Jair Nogueira, que falaram sobre 
seus empreendimentos e contribuições nas 
ações do conselho. Um encontro de troca de 
informações, contatos e experiências sobre o 
mercado regional. 

Corrida do Conjove – Em 08 de abril de 
2017, incentivando a prática de atividades 
físicas na cidade, o conselho realizou a 
Primeira Corrida do Conjove da Aces, que 
contou com a participação de 200 corredores 
de Santarém, Belterra, Mojui dos Campos e 
Itaituba. No ano seguinte, a corrida mobilizou 
300 participantes, que percorreram cinco 
quilômetros, em uma disputa carregada de 
entusiasmo, conquistas, saúde, superação e 
consagração de primeiro lugar. Diferente do 
ano, a premiação foi por faixa etária de idade.

Feirão do Imposto – Ocorrido nos meses de 
maio e junho de 2017 e 2018, respectivamente, 
a campanha nacional realizada em Santarém 
pelo Conjove da Aces, em parceria com a 
Unama e estabelecimentos comerciais, 
sensibilizou inúmeras pessoas sobre a 
alta carga tributária brasileira. Palestras, 
comercialização de produtos com descontos 
de impostos e doação de sangue foram ações 
pensadas para repassar aos cidadãos sobre 
o quanto o governo recolhe de tributos, assim 
como reforçar a responsabilidade de cobrar o 
retorno para a sociedade.

Liquida Santarém – Aquecendo a 
economia para as vendas do fim de ano, 
por dois anos consecutivos o Liquida 
Santarém ocorreu nos principais corredores 
comerciais de Santarém (Centro, Shoppings, 
Avenida Mendonça Furtado, Avenida Borges 
Leal, Magalhães Barata), com premiações 
em dinheiro para os consumidores, 
capacitação para empresas participantes e 
fluxo econômico para a economia. Em 2018, 
o lançamento da campanha contou com a 
presença do sócio fundador da Netshoes, 
Roni Bueno, que palestrou para mais de 800 
pessoas, no Hotel Barrudada, sobre o tema 
“Como transformar um negócio de garagem 
em uma empresa de dois bilhões de reais”.

CONJOVE
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Encontro Empresarial – O Conselho 
da Mulher Empresária – CME da Aces e o 
Conselho da Mulher Empresária da Associação 
Comercial do Pará – CME da ACP promoveram, 
no dia 25 de março de 2017, um encontro 
especial para trocar informações sobre as 
atividades dos conselhos desenvolvidos em 
Santarém e Belém. Para comemorar os 19 
anos do CME da Aces, a diretoria do conselho 
realizou o Encontro Empresarial - Mulheres 
do Oeste do Pará, reunindo o empresariado 
feminino de Oriximiná, Óbidos, Monte Alegre 
e Santarém. O encontro ocorreu no dia 14 de 
setembro de 2018, no auditório Mário Mendes 
Coimbra, com apresentação de experiências 
empreendedoras - Larissa Ramalheiro, 
franqueada Domino´s, Juana Calcagno Galvão, 
do Espaço Gastronômico Alter do Chão e 
Kairós, da Ekilibre Amazônia. Destacou-se 
protagonismo feminino no setor público, com a 
participação da vice-reitora da Ufopa, Aldenize 
Xavier e a apresentação da empresária Elcy 
Gutzeit, considerada “A Rainha do Cacau”, com 
investimentos no município de Uruará.

Vitrine e Ornamentação Natalina - 
Pensando em estímulo e estratégias para 
elevar o nível de competitividade das empresas 
comerciais durante as vendas de fim de ano 
(natal e Ano Novo), o Conselho da Mulher 
Empresária realiza desde 2003 o Concurso 
Melhor Ornamentação e Vitrine Natalina. Em 
2017, as lojas premiadas foram: Espaço M; 
Espaço Fashion e Carmen Steffens. Em 2018: 
Lapieza e Morena Rosa Boutique.

Solidariedade – Nas datas comemorativas 
o Conselho da Mulher Empresária realizou 
ações sociais em diferentes instituições 
filantrópicas. Os núcleos Livramento e 
comunidade Santos da Boa Fé (rodovia Curuá-
Una) da Pastoral do Menor receberam as 
ações de natal, com doações de cestas de 
alimentos e brinquedos. No Abrigo Municipal 
Reviver ocorreu ação de páscoa, com 
doação de roupas e utensílios e lanches para 
crianças atendidas. Em parceria com a Casa 
Rosa, instituição que atende mulheres em 
tratamento de câncer, também receberam 
ações do conselho.

CME DA ACES
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Medalha Mérito Turístico – A honraria 
foi criada com o objetivo de enaltecer 
pessoas singulares ou coletivas, nacionais e 
estrangeiras com iniciativas relevantes para 
o turismo nacional, regional e local, dada a 
vocação natural do Tapajós para o turismo, 
ganhando destaques no cenário nacional 
e estrangeiro com a comida, os produtos 
e paisagens naturais. Em uma cerimônia 
especial no restaurante Casa do Saulo, 
no dia 15 de dezembro de 2017, a Medalha 
Mérito Turístico foi concedida ao empresário 
Alexandre Pernet, promotor do evento Vai 
Tapajós, que reúne turistas da região sudeste 
que optam por conhecer a região no fim de 
ano.

Dia Internacional da Mulher – 
Reconhecendo a contribuição da mulher em 
diferentes frentes de trabalho, o Conselho 
da Mulher Empresária realizou a honraria 
comemorativa ao Dia Internacional da Mulher, 
com homenagem as profissionais que exercem 
com excelência suas atividades em Santarém. 
Em 2017 receberam aos homenagens: 
Raimunda Monteiro –Setor de Educação; 
Patrícia Serruya - Setor Empresarial; Marina 
Chahini - Setor de Saúde; Fátima Fonseca - 
Setor de Gastronomia. Em 2018: Irene Ferreira 
- Destaque no setor Empresarial; Juana Galvão 
- Destaque no setor Gastronômico; Lindalva 
Hamad - Destaque como Profissional da 
Beleza e Lourdes Tavares - Destaque no Setor 
Público.

Melhores do Ano da Aces – Em 
duas edições, a premiação destacou 
personalidades empresariais do município de 
Santarém, geradores de renda e influentes no 
mercado regional do oeste do Pará.  A festa 
realizada no dia 15 de maio de 2017 premiou 
as seguintes personalidades: Empresa do 
Ano 2016: Empresa de Navegação Santana; 
Mérito Empresarial 2016: Raimundo Enéas 
Ribeiro; Jovem Destaque Empresarial 2016: 
Tiago Cardoso da Silva; Mulher Destaque 
Empresarial 2016: Célia Carolina Wanghon; 
Homenagem Especial: Hélcio de Sousa Amaral. 
No dia 20 de abril de 2018 os premiados 
foram: Empresa do Ano 2017: Noroeste Vidros; 
Mérito Empresarial 2017: Sônia Maria Moura 
Ramalheiro; Mulher Destaque Empresarial 
2017: Camila Leal Santos; Jovem Destaque 
Empresarial 2017: Ada Karina Frota Silva; 
Homenagem Especial: Manoel Ivair Chaves.

Mostra Cultural – Anualmente, durante a 
programação de aniversário de Santarém, 
o Conselho da Mulher Empresária realiza a 
entrega da honraria “Medalha Mérito Cultural 
“Wilson Dias da Fonseca”, com a finalidade de 
valorizar os artistas e a cultura santarena”. 
Em 2017, o conselho concedeu a medalha aos 
artistas: Maria Lidia (cantora) e Lelia Maduro 
(artesã). No dia 19 de junho de 2018, no espaço 
de Artesanato Cristo Rei, a honraria foi 
concedida as personalidades: padre Sidney 
Canto (historiador) e Antonio Paixão (músico).

HONRARIAS
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Hospital de Amor – No dia 05 de novembro 
de 2018, a diretoria executiva da Aces recebeu 
a visita do doutor Raphael Luiz Haikel Jr, 
do Hospital de Amor, antigo Hospital de 
Câncer de Barretos, que veio apresentar 
o projeto de construção de uma unidade 
do Hospital de Amor em Santarém, tendo 
como objetivo principal oferecer serviços de 
prevenção ao câncer (mama e colo do útero). 
Visando buscar parcerias para o projeto de 
construção, o presidente da Aces, Roberto 
Branco, acompanhou o doutor Raphael Haikel 
nas visitas ocorridas no Navio Hospital Abaré, 
Prefeitura de Santarém e Hospital Regional do 
Baixo Amazonas – HRBA.
Em Santarém, o tratamento de câncer é 
realizado pelo Hospital Regional do Baixo 
Amazonas (HRBA), que atende mais de 1.000 
casos por ano, identificados e tratados. Porém, 
é comum que o difícil acesso à saúde e a falta 

de políticas públicas de prevenção, sejam os 
causadores do diagnóstico tardio da doença, 
fato ainda presente no cotidiano da população. 
Portanto, é essencial que este trabalho 
magnífico, realizado pelo Hospital de Amor, 
alcance nossa região, dentro da proposta de 
expansão da rede de atendimento preventivo. 
A viabilidade do projeto está em fase de 
definição de área e captação de doadores 
para custear a obra.
O Hospital de Amor surgiu na década de 1960 
como um centro especializado em tratamento 
de câncer no interior de São Paulo, voltado 
para pacientes de baixa renda, com alto índice 
de analfabetismo. Tornou-se, com a ajuda da 
comunidade, de artistas, da iniciativa privada e 
com a participação financeira governamental, 
o hospital referência nesta área na América 
Latina.

SAÚDE




