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Caros associados,
Antes de tudo, agradeço a todos 

pela oportunidade de presidir 
nossa entidade nesta segunda 
gestão 2019-2020. Nosso time 
de trabalho é composto por 80 
empresários dispostos a contribuir 
com o associativismo, no qual 
me sinto seguro em compartilhar 
os desafios e as metas para os 
próximos dois anos. Temos como 
presidente do Conselho da Mulher 
Empresária – CME da Aces, a 
empresária Rosemary Fonseca 
e o presidente do Conselho de 
Jovens Empresários – Conjove 
da Aces, Seiichi Okada, ambos 
desenvolvendo um trabalho 
expressivo para o setor empresarial 
desta cidade. Conheçam nossos 
diretores mencionados ao lado 
esquerdo desta página.

A pauta do associativismo 
tem sido intensa, trabalhosa e 
estratégica. Temos focado no 
desenvolvimento da economia de 
Santarém. Aí você me pergunta 
como? Sem dúvidas, o passo 
importante foi garantir a instalação 
de investimentos econômicos 
na Área Portuária II, o que foi 
alcançando com sanção da Lei 
do Plano Diretor, em 2018. Agora, 
neste primeiro trimestre já tivemos 
a oportunidade de reunir com 
lideranças políticas para apresentar 
às prospecções de instalação de 
Terminal de Uso Privado e Estação 

de Transbordo de Cargas, a fase 
documental da aquisição da área do 
Distrito Industrial, a pavimentação 
da BR 163, inclusive para isso 
procuramos manter uma pauta 
alinhada com o governo municipal 
e estadual visando o resultado 
positivo e breve. Acreditamos que 
são esses projetos estratégicos que 
verticalizarão a economia regional, 
correspondendo às necessidades 
dos santarenos.

Nossos conselhos têm sido 
cada vez mais proativos em 
realizar eventos que promovem a 
dinâmica da nossa entidade. Por 
isso, é importante o incentivo e 
participação de cada associado em 
nossas ações para o biênio, assim 
como receber o feedback de cada 
ação que realizamos. Vamos somar 
nossas ideias e compartilhar as 
muitas conquistas que virão.
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A gestão “Integração pelo Desenvolvimento” da 
Associação Comercial e Empresarial de Santarém - Aces, 
composta por Assembleia Geral, Diretoria Executiva, 
Conselho da Mulher Empresária - CME e Conselho de 
Jovens Empresários - Conjove tomou posse no dia 24 de 
janeiro, no Centro Recreativo, que exercerá o mandato 
de dois anos (2019-2020), tendo como presidentes:

José Roberto Branco Ramos – Presidente da Aces: 
“Nessa segunda gestão temos uma responsabilidade 
ainda maior, que nos foi confiada pelos nossos 
associados. A partir de agora, vamos trabalhar para 
atração de investimentos econômicos para a área 
portuária II e ainda retomar as articulações para 
implantação do Distrito Industrial, pois os dois projetos 
se complementam e um viabilizará o outro. Com 
certeza, esse modelo econômico mudará a realidade 
de nossa região, com a garantia de emprego e renda”.

Rosemary R. De Barros Fonseca – presidente 
do Conselho da Mulher Empresária: “Sinto orgulho 
em participar e apreender com a história de 20 anos 
de lutas e conquistas do CME da Aces, buscando 
sempre o desenvolvimento de Santarém. Assim 
caminharemos com a missão de um planejamento 
de prosperidade, com parcerias públicas e privadas 
visando fortalecer a classe empresarial, através do 
fomento ao empreendedorismo, que acreditamos ser o 
impulsionador do desenvolvimento local”.

Seiichi Okada Pereira – Presidente do Conjove 
da Aces: “Além das ações já consolidadas do Conjove 
da Aces, vamos procurar novas formas de somar, nos 
uniremos com entidades que olhem para o futuro e 
para inovação, pois sabemos que estamos passando 
por uma grande revolução tecnológica, que está 
mudará a maneira de vivermos, e consequentemente 
de se fazer negócios”.

Gestão ACES:
“Integração pelo Desenvolvimento”
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José Roberto Branco Ramos
Presidente da Aces

Diretoria Executiva

Conselho da Mulher EmpresáriaConselho de Jovens Empresários

Rosemary R. De Barros Fonseca
Presidente do Conselho da Mulher Empresária

Seiichi Okada Pereira
Presidente do Conjove da Aces
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Em três dias de vendas com descontos de 
até 70% foram movimentados 9,9 milhões de 
reais nas empresas participantes do Liquida 

Santarém 2018, segundo a pesquisa do Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Pará – SEBRAE. 
O número é crescente se comparado ao ano de 2017, 
que teve um impacto de R$8,2 milhões de reais.

O Liquida Santarém aconteceu nos dias 08,09 e 10 de 
novembro do ano passado nos principais corredores 
comerciais da cidade, envolvendo 160 estabelecimentos, 
com o objetivo de gerar oportunidades de negócios 
e provocar fluxo de clientes. Além de promover 
descontos em produtos e serviços, a campanha 
promocional, promovida pelo Conselho de Jovens 
Empresários da Associação Comercial e Empresarial de 
Santarém –  Conjove da Aces, sorteou R$ 8.000, entre os 
consumidores participantes da campanha.

A pesquisa aponta que o Comércio é o setor com 
maior participação na campanha, respondendo por 
86%, seguido pelo setor de Serviços com 13%. 68,75% 
das empresas participantes são ME - Micro Empresa, 
seguido 21,87% de EPP - Empresa de Pequeno Porte, 
6,8% são MEI - Micro Empreendedor Individual e 2,5% 
Empresas de Porte Médio.

A cada edição, o empresário se envolve na campanha 
e passa a traçar estratégias visando atingir as metas de 
vendas. Segundo a pesquisa 36% das empresas fizeram 

investimentos complementares, a exemplo, compra 
de material decorativo com as cores da campanha, 
marketing em redes sociais, mídia impressa e anúncios 
em rádios e TV, o que movimenta a cadeia econômica, 
de maneira geral.  “Com a divulgação dos resultados do 
ano passado, a partir de agora, começamos trabalhar no 
Liquida 2019, que terá como metas aumentar o número 
de consumidores, a quantidade e qualidade de ofertas, 
superar o giro econômico e realizar uma ampla divulgação 
das ações até o mês de vendas com descontos”, afirma o 
presidente do Conjove da Aces, Seiichi Okada.

Para o SEBRAE, o balanço é positivo, pois ao longo 
das edições a campanha vem crescendo e cumprindo 
o objetivo de integrar os empreendedores locais. “O 
evento somou muito com as ações do SEBRAE. Para nós 
a participação dos pequenos negócios e a demanda após 
lançamento nos trouxe um feedback excelente”, informou 
a Analista Técnica do SEBRAE, Renata Batista.

Liquida Santarém tem crescimento de 17%
e injeta 9,9 milhões de reais no comércio santareno
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NOVOS ASSOCIADOS
Verapaz Comércio Indústria de Alimentos da Amazônia Móveis Maiza

American Auto Serviços Moça das Passagens

Echosis Digital Marketing Nova Jerusalém

Sandaliaria Santarém Cacau Show - Centro

Serrão Contabilidade Colabora - Consultoria de Inovação

Branco Cursos de Formação de Vigilantes Construcarlos

Agualinda Hotel TM Caça e Pesca

Taketomi & Queiroz Comércio Enersol Energia Alternativa Eireli

Tubos & Construções Rafael - Engenharia Florestal

Escritório de Advocacia Camargo & Dias Casa Rainha

Camargo & Dias TM Caça e Pesca

Brasil Solar Energia Juliana Matos Martins

Brasolare Salvador Sportes

Eletrônica Malheiros Churrascaria 2 Irmãos

Prevensan Centro de Serviços Ambientais PROMAM

MR Fit Fast Food Saudável Porã Paisagismo

Oeste Gás Deveras Amazônia

Dona Moça Store Santarém



Um, dois, três..... 30 guarda-chuvas coloridos, 
abertos, sobrepostos em um espaço mínimo 
da Avenida Mendonça Furtado, uma das 

principais avenidas de Santarém, foram determinantes 
para atrair fotógrafos, clientes e admiradores de 
ambientes decorativo para a Boto Sorveteria Artesanal 
por todo o fim do ano passado e primeiros meses 
de 2019. A decoração ganhou diversos cliques, 
inúmeras postagens nas redes sociais e o diploma de 
“Melhor Ornamentação e Vitrine Natalina 2018”, título 
concedido pelo Conselho da Mulher Empresária da 
Associação Comercial e Empresarial de Santarém – CME 
da Aces, que visa destacar a decoração de ambientes 
empresariais durante o período natalino. 

“Para nós empreendedores só o fato de ser lembrado 
é o maior presente. Eu sou muito grato a Santarém pela 
oportunidade de empreender, essa que sempre foi minha 
vontade. Aqui, eu encontrei meios de dar vazão as ideias, 
inspirações e também alternativas para valorizar esta 
Terra”, comemorou Tiago Silva, empresário da Boto 
Sorveteria Artesanal.

O CME da Aces visitou diferentes espaços empresariais 

visando eleger a decoração mais criativa, chamativa 
e atraente. As lojas que mais se destacaram foram 
colocadas em votação nas reuniões semanais do 
Conselho e em janeiro chegaram à definição. “Visitamos 
lojas do shopping, do centro comercial, das principais 
avenidas e concluímos que a proposta de ornamentação 
da Boto Sorveteria trouxe um impacto sensorial muito 
positivo, de muito bom gosto, de uma maneira geral”, 
define a ex-presidente da Aces e responsável pela 
premiação, Helena Sant´Anna.

Boto Sorveteria Artesanal ganha título
de “Melhor Ornamentação e Vitrine Natalina 2018”
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Seiichi Okada, Helena Sant´Anna, Tiago Silva, Roberto 
Branco e Rosemary Fonseca
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Em um universo de ascensão do protagonismo 
feminino, desde 2002, o Conselho da Mulher 
Empresária – CME da Aces comemora o Dia 

Internacional da Mulher concedendo honraria as 

personalidades femininas que exercem liderança em 
setores importantes da sociedade santarena. Na noite 
do dia 08 de março, o palco das homenagens foi o 
Hotel Barrudada. Receberam as homenagens:

Quatro personalidades femininas recebem honraria
do CME da ACES pelo Dia Internacional da Mulher
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Gabriela Cabral – Destaque no Setor Jurídico: Especialista em 
processo penal pela Escola de Magistratura do Estado do Ceará, 
doutoranda na Universidade Buenos Aires – UBA, vice-presidente 
da OAB – subseção Santarém, presidente da Comissão da Mulher e 
presidente da Comissão da OAB universitária, membra da Comissão de 
Criminalistas do Estado do Pará e membra da Sociedade Brasileira de 
Advogados.

Diany Maria Brelaz de Castro – Destaque no Setor Social: Ainda 
na infância despertou uma atenção especial por crianças em estado de 
vulnerabilidade. Em 2010, formou-se na primeira turma de Serviço Social 
Centro Universitário Luterano de Santarém, sendo a primeira assistente 
social do Centro de Referência Especializado de Atendimento á Mulher – 
Maria do Pará, no qual exerce a atual coordenação. Já atuou no Pro Paz 
Integrado (durante 06 anos), no CAPS II, Casa de Acolhimento Reviver e 
ainda coordenou o CRAS Ribeirinho. Desenvolve os projetos sociais: Serviço 
Social na Comunidade (atendendo comunidades de rios, planalto, eixo 
forte, quilombola e indígena), Serviço Social na Escola “Bullying só se for de 
café” (visando coibir a violência no âmbito escolar) e projeto Família Feliz.

Gabriela Cabral
Destaque no Setor Jurídico

Diany Maria Brelaz de Castro
Destaque no Setor Social
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Conceição Vasconcelos – Destaque no Setor Empresarial: 
Começou trabalhar aos 14 anos de idade em uma empresa de familiares. 
De funcionária de empresa privada passou a gerenciar seu próprio 
empreendimento – A&C Variedades, criada em 1987. Agregando inovação, 
competitividade e experiência de mercado, em 2012, a empresa de 16 
m2 ganhou uma loja moderna com mais de 1200 m2, consolidando 31 
anos de atividade empresarial. Com tamanha dedicação e zelo, Conceição 
Vasconcelos é a primeira mulher a liderar uma entidade empresarial em 
Santarém, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Santarém (CDL).

Andréa Carneiro – Destaque no Setor de Saúde: Sempre muito 
dedicada aos estudos, decidida e determinada, Em 1997, realizou o 
seu sonho de infância de concluir o curso de medicina na Universidade 
do Estado do Pará. Em São Paulo, após terminar o curso de residência 
na Endocap, foi convidada pelo seu chefe para montar uma clínica em 
sociedade com ele, a Pronto-otorrino. Em 2004, mudou-se para Santarém, 
passando atuar na Interclínicas e no Hospital Regional do Baixo Amazonas, 
além de realizar trabalhos ações sociais para pessoas carentes na Igreja de 
São Guadalupe do padre Armstrong.

Conceição Vasconcelos
Destaque no Setor Empresarial

Andréa Carneiro
Destaque no Setor de Saúde
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Homenagem Setor de Saúde Honraria Dia Internacional da Mulher

Homenagem Setor Jurídico Diretoras do CME da Aces

Homenageadas Dia Internacional da Mulher Homenagem Destaque Empresarial, Conceição Vasconcelos
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O Conselho da Mulher Empresária da 
Associação Comercial e Empresarial de 
Santarém – CME da Aces preparou uma ação 

especial para comemorar o Dia Internacional da Mulher 
(08 de março). Com o apoio técnico do SEBRAE (Serviço 
Brasileiro de Apoio a Pequenas e Microempresas), de 07 
a 10 de março, iniciou a campanha AMO PROMO, uma 
ação promocional que envolveu aproximadamente 
50 estabelecimentos comerciais visando incentivar 
o consumo de produtos e serviços voltados para o 
público feminino.

Espaços de beleza, boutiques, sapatarias, postos 
de combustíveis, sorveterias, lanchonetes, pizzarias e 
outros estabelecimentos deram descontos especiais. “O 
CME da Aces tem o compromisso de colaborar com ações 
associativas e incentivar o desenvolvimento econômico de 
Santarém, por isso durante esse ano que comemoramos 
20 anos de atividades, buscamos parcerias com diversas 
empresas para realizar ações alusivas à data, envolvendo 
a classe empresarial e as mulheres empreendedoras”, 
explica a presidente do CME da Aces, Rosemary Fonseca.

P  or quatro dias (20,21,22 e 23 de março) Santarém 
foi sede do Governo do Estado do Pará, uma 
estratégia do governador Helder Barbalho, 

chamada de “Governo por todo o Pará”, para aproximar 
a gestão pública dos 144 municípios do Estado. Dentro 
da programação, a Associação Comercial e Empresarial 
de Santarém – Aces participou de diversas atividades, 
entre elas, a audiência pública do Plano Plurianual (PPA 
2020-2023), no qual foram apresentadas as demandas 
que visam o desenvolvimento econômico e social de 
Santarém.

Uma das pautas elencadas foram: Eixo Logístico 
de Importação e Exportação (comportando a 
infraestrutura da área portuária II, pavimentação da 
BR 163 e construção de Alça Viária), a implantação do 
Distrito Industrial de Santarém, Novo Acesso para Zona 
Oeste da Cidade (ponte Mapiri), que vai desafogar 
o fluxo da rodovia Fernando Guilhon;  Reforço do 
Policiamento Ostensivo; Cessão de Área para Hospital 
de Amor (permitirá o acesso a exames de diagnósticos 
de câncer de mama e útero), além de pautas ligadas a 
Secretaria de Meio Ambiente.

Os diretores da Aces ainda participaram de agendas 

relacionadas ao turismo, agronegócios e arrecadação 
tributária estadual.

AMO PROMO: Campanha promocional mobiliza

ACES entrega pauta de Desenvolvimento Econômico

empresas voltadas para o público feminino

para o Plano Plurianual do Estado do Pará
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Negócios, empreendedorismo, marketing 
digital e associativismo foram assuntos da 
terceira edição do Happy Hour Empresarial, 

promovido pelo Conselho de Jovens Empresários da 
Associação Comercial e Empresarial de Santarém - 
Conjove da Aces, na noite de quarta-feira (27/02).

Um encontro sem formalidades, acompanhado de 
chopps, petiscos e muito conteúdo, que atraiu um 
público de 100 pessoas para a Barbearia Mr. Oliver. 
“Esse evento tem como proposta aproximar o jovem 
empresariado das ações associativas e empresariais”, 
acrescenta o presidente do Conjove da Aces, Seiichi 
Okada.

Para início de conversa, o segundo vice-presidente 
do Conjove da Aces, Breno Marques, apresentou as 
atividades da Aces, que se pauta pelo incentivo ao 
desenvolvimento econômico da cidade, o que envolve 
os conselhos da entidade (CME, Conjove e Consep) 
para realizar diversas ações anuais. O ex-presidente 

do Conjove, Marcio Figarella, compartilhou um pouco 
desse trabalho no associativismo. Foi dele a iniciativa 
de realizar o Happy Hour Empresarial e Corrida de 
Rua, quando exerceu a presidência do conselho (2017-
2018).

Para falar de marketing digital, o evento contou com 
a participação das empresárias da L3N Marketing, 
Narayana Santiago e Luana Leão, que trouxeram ao 
público os mitos sobre o uso das redes sociais. O 
público ainda acompanhou as dicas do terapeuta Diego 
Marques sobre determinação e otimismo pessoal.

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes 
de Freitas, assinou no dia 18 de fevereiro o 
contrato de concessão de terminal no Porto 

de Santarém. O investimento previsto no contrato é de 
R$ 175 milhões e será aplicado na ampliação de tanques 
de armazenamento de combustíveis. O consórcio 
que ficará responsável pelo terminal é formado pela 
Petrobras Distribuidora S.A. e pela Petróleo Sabbá.

“Dentre suas várias qualidades naturais, Santarém tem 
uma vocação para porto. Vocação que beneficia todo o 
país e não apenas a nossa região. O atual governo federal 
tem vistos com bons olhos nossa região, demonstrando 
interesse em finalizar as obras inacabadas de logística e 
começar novos projetos”, argumenta Nélio Aguiar.

O projeto prevê que pelos próximos 25 anos o 
município de Santarém será beneficiado com 
investimento de aproximadamente R$ 175 milhões na 
área de logística para movimentação e armazenamento 
de combustíveis (gasolina, diesel e etanol). A área de 
mais de 35 metros quadrados do terminal STM 05, 
destinado à movimentação de combustíveis no Porto 
de Santarém foi arrematada no leilão portuário. O 
Consórcio já havia assinado o contrato relativo à área 
de 28.827 m² do STM 04, contígua à STM05. Os dois 
terminais, que foram arrematados em uma mesma 
sessão na Bolsa de Valores, vão se complementar 
nas atividades de expansão de movimentação de 
combustíveis.

Happy Hour Empresarial fala de negócios,

Terminal em porto prevê investimento

marketing digital e associativismo

de R$ 175 milhões em Santarém
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A Votorantim Cimentos vem investindo em 
logística para ampliar sua atuação na região 
Norte. Em fevereiro deste ano, a empresa 

iniciou operação de cabotagem com navio exclusivo 
na costa brasileira e agora prevê a inauguração de 
um novo centro de distribuição em Santarém, no 
Pará. A empresa iniciou operação de cabotagem após 
compra de terminal portuário em Manaus (AM), em 
2018, visando ampliar a presença no mercado local de 
abastecimento de cimento e facilitar o recebimento, 
armazenamento, ensacamento e venda do produto.

Com investimentos de R$ 100 milhões, a aquisição 
do terminal portuário em Manaus é parte do plano 
de expansão da companhia e marcou a entrada da 
Votorantim Cimentos em Roraima e no Amazonas. O 
cimento que vai abastecer a região Norte é produzido 
na unidade de Laranjeiras (SE). Para viabilizar a nova 
operação, a empresa investiu R$ 12 milhões na reforma 

de silos localizados no porto de Barra dos Coqueiros, 
região metropolitana de Aracaju (SE).

O novo centro de distribuição em Santarém está 
previsto para iniciar operação no segundo semestre 
de 2019. O armazém terá capacidade para expedir 
10 mil toneladas de cimento por mês. O objetivo da 
companhia é que o cimento produzido na fábrica 
de Primavera (PA) seja enviado para Belém, de onde 
seguirá por balsa para essa nova unidade em Santarém, 
sendo distribuído para os clientes da região Norte. 
“A logística é uma área estratégica e um dos nossos 
diferenciais competitivos no atendimento aos nossos 
clientes e no abastecimento de novos mercados nos 
quais nossa presença ainda não era significativa. Com 
esses investimentos, fortalecemos nossa atuação 
na região Amazônica”, disse o diretor de logística da 
Votorantim Cimentos, Alisson Forti.

Votorantim Cimentos terá Centro de Distribuição
em Santarém
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A  entrega da declaração do Imposto de Renda 
exige que o contribuinte informe não apenas 
os seus rendimentos, mas também os bens 

e propriedades que estão em seu nome e de seus 
dependentes. Quem estiver obrigado a entregar a 
declaração deve relacionar os bens e direitos que 
formavam seu patrimônio e de seus dependentes, no 
Brasil e no exterior, entre 31 de dezembro de 2017 e 
31 de dezembro de 2018. Também é necessário não 
esquecer de declarar os bens e direitos que tenham 
sido adquiridos e alienados ao longo do ano passado, 
como automóveis e imóveis. Segundo a Receita, entre 
outros casos, quem tinha a posse ou a propriedade 
de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total 
superior a R$ 300 mil, até 31 de dezembro de 2018, está 

obrigado a declarar.
A multa para o contribuinte que não fizer a declaração 

ou entregá-la fora do prazo será de, no mínimo, R$ 
165,74. O valor máximo será correspondente a 20% do 
imposto devido. 

Veja os bens que devem ser informados na 
declaração do IR:

A Receita Federal espera receber 30,5 milhões de 
declarações do Imposto de Renda 2019 (ano-base 
2018). 

Do computador, o contribuinte pode baixar os 
programas do Windows, Multiplataforma (zip) e Outros 
(Mac, Linux, Solaris). Para os celulares, os programas 
estão disponíveis para Android e iOS.

Imposto de Renda
2019

Veículos e imóveis (independentemente do valor)

Bens móveis acima de R$ 5 mil, como joias e obras de arte

Bens e direitos recebidos de herança ou doações

Bens adquiridos no exterior, como veículos e imóveis

Saldos de contas correntes e aplicações financeiras, como 
poupança, acima de R$ 140

Quaisquer recebíveis que constituam créditos, como 
cheques

Dívidas e os ônus reais do declarante e seus dependentes, 
assim como os firmados e os extintos em 2018, cujo valor 
seja maior que R$ 5 mil

Ações e quotas de uma empresa, negociadas ou não em 
bolsa de valores, como ouro ou ativo financeiro, com valor 
acima de R$ 1 mil

Mikhail Carvalho 
Contador, professor universitário e vice-presidente da Voxcontábil

Acompanhe em nosso site www.acestapajos.com.br artigos, 
notas e informações sobre o setor empresarial.
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Agenda Federal
Em 18 de janeiro, os diretores da Aces reuniram 
com o senador Paulo Rocha (PT) para discutir 
ações políticas para o desenvolvimento regional 
paraense, sendo sugerida a criação de um Fórum, 
com a participação da bancada paraense (Belém/
Brasília), tendo como objetivo apresentar e 
acompanhar as demandas da região.

Honraria
O presidente da Aces, José Roberto Branco 
Ramos, empresário da R Branco Engenharia, 
foi agraciado com a honraria “Amigos 
da Capitania Fluvial de Santarém”, pelos 
relevantes serviços prestados a comunidade 
e por colaborar com o associativismo, 
enquanto presidente da Aces. A cerimônia 
ocorreu no dia 20 de fevereiro.

Dia Internacional da Mulher
A diretora da Aces, Nádia Berreta recebeu 
da Câmara Municipal de Santarém uma 
homenagem especial pelo Dia Internacional 
da Mulher, ocorrida no dia 12 de março. A 
dedicação aos negócios e investimentos 
nos segmentos de saúde consolidam sua 
competência empresarial.

Hospital de Amor
Entregamos ao deputado federal Junior Ferrari, 
do PSD, o projeto de construção de Unidade 
de Diagnóstico e Prevenção do Hospital de 
Amor, em Santarém, que prevê a instalação de 
unidade fixa de exames e diagnóstico, além de 
uma unidade móvel, adaptada para a realização 
de mamografia digital e exame. A Aces tem 
articulado parcerias visando viabilizar a fase 
inicial do projeto. A diretoria da Aces ainda 
apresentou pautas relacionadas regularização 
fundiária, distrito industrial e BR 163.

Roberto Branco recebeu honraria da
Capitania Fluvial

Roberto Branco recebeu honraria da
Capitania Fluvial

Reunião com o deputado federal
Junior Ferrari

Reunião com o deputado federal

Junior Ferrari

Empresária
Nádia Berreta

Empresária
Nádia Berreta

Encontro com o senador
Paulo Rocha (PT)

Encontro com o senador
Paulo Rocha (PT)
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