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Otimismo e trabalho são dois 
itens que fazem parte de nossas 
ações diárias, com o objetivo 
de transformar as perspectivas 
em projetos concretos. É desta 
maneira, que temos trabalhado 
na Associação Comercial e 
Empresarial de Santarém (Aces), 
tendo em vista a retomada do 
crescimento do país e os desafios 
que se apresentam para nós 
investidores e, no que depender do 
incentivo do associativismo, temos 
protagonizado e acreditado que é 
possível vislumbrar uma economia 
madura, com novos postos de 
trabalho e aumento de renda.

Você vai acompanhar nas 
próximas páginas, o que pautamos 
nas últimas agendas da entidade. 
Tivemos a oportunidade de sugerir 
ao governo municipal a construção 
do plano logístico de acesso as 
áreas portuárias, pois temos 
avançado na fase documental do 
Distrito Industrial, e já sabemos 
que no próximo ano será concluída 
as obras da segunda linha do 
Tramoeste, um avanço importante 
para nossa região, apontando 
para um ambiente de crescimento 
econômico. Recebemos a equipe 
da Faciapa, nossa federação 
associativa, e apresentamos 
os gargalos da região oeste do 
Pará, que devem constar numa 
pauta única empresarial do 
Pará. Estivemos em Altamira 

sendo recebidos pelo nossa 
entidade irmã, Aciapa, no qual 
agradeço publicamente a atenção 
dispensada, o compartilhamento 
de informações e a disposição para 
futuras parcerias.

Nossos associados e profissionais 
de vendas receberam um 
treinamento especial sobre 
atendimento que, com toda 
modéstia, foi um evento inovador 
e satisfatório para os 600 
participantes. Realizado em um 
formato de 360 graus, dinâmico 
e com muito humor, permitindo 
um melhor aproveitamento 
do conteúdo repassado pelo 
professor Ricardo Gandra.  Ele 
ficou encantado o Encontro dos 
rios Tapajós e Amazonas.

Para o próximo semestre teremos 
novas atividades e contaremos 
com o total envolvimento de todos.

Uma boa leitura!
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A III Corrida de Rua do Conselho de Jovens 
Empresários da Associação Comercial e Empresarial de 
Santarém – Conjove da Aces reuniu aproximadamente 
400 corredores, que fizeram um percurso de cinco 
quilômetros pelas avenidas de Santarém, no dia 27 de 
abril.

Nesta edição, as medalhas e os troféus ganharam 
um designer especial: o deus Hermes. Símbolo da 
Aces, na mitologia grega era o mensageiro dos Deuses 

do Olimpo, patrono dos comerciantes, do atletismo, 
viagens e invenções.

O evento descontraído e ao ar livre permite uma 
aproximação maior da entidade com o público externo, 
já que rotineiramente os contatos são feitos em um 
ambiente de negócios. “Promover a atividade física e 
envolver a sociedade com o associativismo é um dos 
nossos principais objetivos”, complementa o presidente 
do Conjove, Seiichi Okada. 

III Corrida de Rua do Conselho de Jovens 
Empresários da ACES 
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Equipe Crono Santarém Público feminino prestigiando a corrida de rua

Diretoria do Conjove da Aces

Categoria Geral - Pódio femininoMedalhas e troféus inspirados no “deus Hermes”, o patrono do comércio

 Premiação por faixa etária - Categoria feminina
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O anúncio foi feito durante o encontro do Grupo de 
Gestão Integrada para o Desenvolvimento Regional 
Sustentável (GGI), ocorrido no dia 27 de junho, na 
Associação Comercial e Empresarial de Santarém – 
Aces. A obra contempla 436 km de extensão e cinco 
subestações, com capacidade de transportar 300MVA 
(270 MW) de energia.

“Nós só temos falado em atrair grandes investimentos, 
como o Distrito Industrial, pois temos avançado nessa 
pauta de energia firme e suficiente para a região. E 
agora com a conclusão das obras teremos confiança 
de assegurar novos projetos econômicos”, afirmou o 
presidente da Aces, Roberto Branco.

Desde o início das obras, a Equatorial trabalha com 
a previsão de encurtar para dois anos a fase de obras, 
projetado para 60 meses, conforme contrato com 
a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). As 

subestações de Altamira, Transamazônica e Rurópolis 
estão concluídas. Até o fim de agosto será concluída 
a subestação de Xingu e a do Tapajós, em Mojuí dos 
Campos, será finalizada até dezembro deste ano.

A segunda linha do Tramoeste passará por nove 
municípios - Vitória do Xingu, Anapu, Altamira, Brasil 
Novo, Medicilândia, Uruará, Prainha, Santarém e Mojuí 
dos Campos.

A Associação Comercial e Empresarial de Santarém 
apresentou ao Grupo de Grupo de Gestão Integrada 
para o Desenvolvimento Regional Sustentável (GGI 
DRS) a proposta do Plano Logístico de acesso ao Porto 
de Santarém, que consiste na construção de uma Alça 
Viária ligando a BR 163 (Santarém-Cuiabá) a PA 370 
(Curuá-Una) viabilizando o tráfego para a Área Portuária 
I e II, bem como o tráfego para o Distrito Industrial.

A proposta do novo acesso atende as alternativas já 
sugeridas pelos moradores da zona leste da cidade, 
bem como garante aos investidores uma infraestrutura 
necessária para os projetos de grande envergaduras 
que tem sido prospectado para a área portuária II.

“Esta é uma proposta inicial, que caberá a gestão 

municipal e esferas competentes trabalharem nos 
detalhes para atender a cadeia econômica da cidade, 
bem como dos moradores desta região”, afirmou o 
presidente Roberto Branco.

Em janeiro 2020, Equatorial Transmissão concluirá

ACES apresenta plano logístico

obras da Segunda Linha do Tramoeste

de acesso ao porto de Santarém

Projeto da Segunda Linha do Tramoeste

Proposta inicial de Acesso as Áreas Portuárias



O Conselho da Mulher Empresária realizou a Páscoa 
Solidária, em prol da Casa Rosa, APAE, Casa Azul e Abrigo 
Municipal, na noite do dia 23 de abril, no auditório 
da Aces. O show musical contou com a parceria de 
diversas empresas e artistas locais visando contribuir 
financeiramente com as instituições mencionadas 
acima .  Com um repertório regional e vibrante a plateia 

não se conteve, acompanhou as apresentações das 
artistas: Patrícia Lima, Dandara Aguiar, Cristina Caetano, 
Priscila Moreira, Marcia Pedroso e os músicos Marcos 
Tapajós e Cesar Crioulo. Os participantes do evento 
receberam ainda o livro “Nossas Receitas Preferidas” 
produzido pelo CME da Aces.

A Associação Comercial e Empresarial de Santarém 
sediou a etapa oeste do Pará do Workshop Regiões, 
promovido pela Federação das Associações Comerciais 
e Empresariais do Estado do Pará – Faciapa, com 
o objetivo de ouvir lideranças empresariais sobre 
as demandas para o desenvolvimento regional, 
evidenciando infraestrutura, geração de emprego, 
turismo e incentivo aos investimentos econômicos.

Representantes das entidades empresariais de 
Juruti, Óbidos e Oriximiná apresentaram as seguintes 
demandas: Atendimento local dos postos da Sefa 
nos municípios do oeste; Infraestrutura do Terminal 
Hidroviário de Oriximiná e Santarém; Construção 
de Hospital Regional visando equilibrar a demanda 
de Santarém; Regularização Fundiária; Incentivo ao 
turismo;

“Nosso objetivo é conhecer os gargalos da região 
a partir do diálogo com a classe empresarial. 
Elaboraremos um documento com demandas coletivas 
que será apresentado ao governo do estado do Pará ou 
até mesmo nos propomos ir a Brasília apresentar aos 
parlamentares”, afirmou o presidente da Faciapa, Fábio 
Lúcio.

Páscoa Solidária: Show musical

Faciapa levanta demandas

beneficia quatro instituições filantrópicas

da região oeste do Pará
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Agenda com a diretoria Aciapa
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“Atender Bem Gera + Vendas”: As técnicas para
alavancar as vendas e multiplicar negócios

68% do público consumidor brasileiro desqualifica 
o atendimento dado pelas empresas, é o que aponta 
a pesquisa Customer Experience Trends 2019. Diante 
dos números e buscando incentivar o consumo local, 
a Associação Comercial e Empresarial de Santarém 
trouxe a Santarém o professor e palestrante, Ricardo 
Gandra, para falar sobre o tema “Atender Bem Gera 
+ Vendas”, na noite do dia 13 de junho, no Hotel 

Barrudada, para um público de 600 pessoas.
De maneira humorística e teatralizada, Gandra 

apresentou ao público empresarial estratégias 
para vendas de lojas físicas, uma vez que a era 
e-commerce (venda pela internet) atrai milhares de 
consumidores, e ainda destacou o uso correto da 
tecnologia a favor do negócio dos empreendedores 
da cidade.

O cliente sempre tem razão?
Nem sempre, mas sempre você precisará 
vender, por isso é importante ter perspicácia 
e inteligência para administrar situações 
deste tipo.

Expressão Corporal
Mãos para trás, braços cruzados ou mão no 
queixo são sinais de desânimo e desinteresse. 
O corpo deve estar em sintonia com o tom de 
voz e com olhar atencioso. O cliente precisa 
sentir que é bem-vindo e que sua demanda 
será tratada com prioridade. Venda com os 
olhos, com a comunicação verbal adequada 
e conteúdo sobre o assunto tratado. Esteja 
atento a necessidade do consumidor.

Tecnologia
Use a tecnologia a seu favor. Use o celular/
tablet se for para contribuir com tal 
atendimento. Apresentar a experiência de 
determinado produto ou serviço, algo que 
ajudará com venda final.

Pós-Venda
Aumentar o relacionamento com o cliente 
através de ações estratégicas, de maneira 
que, estimule o cliente a voltar ao seu 
estabelecimento. Importante não ser 
repetitivo. Apresentar novos produtos, desde 
que seja de acordo com o perfil dele.

Produto
É importante conhecer aquilo que você 
negocia, posicionamento de mercado e até 
mesmo a atuação de concorrentes, pois 
quanto mais informações o vendedor tiver 
mais credibilidade e segurança repassará aos 
clientes.

Motivação
Faça o que você gosta. Não trabalhe por 
dinheiro. Pessoas que fazem o que gostam 
tem mais possibilidade de fazer bem feito, 
agregar, acrescentar e se envolver ao ponto 
do cliente perceber a sinergia positiva com os 
sonhos dele e com aquilo que ele foi buscar 
no empreendimento.

Como vender?
Ao vender um smartphone, o atendente 
não está negociando apenas um aparelho. 
É importante considerar a satisfação que 
o consumidor terá e dar relevância a esse 
detalhe, o que aumentará a eficácia da venda. 
Foque no benefício do produto ou serviço.
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Diretoria da Aces e Conjove com o palestrante Ricardo Gandra Equipe Bony Academia

Equipe Crono Santarém

Equipe Bioativa Manipulação

Equipe Amazon Educação Profissional

Plateia em formato de 360 graus

Equipe Unimed Oeste do Pará

Equipe Pimenta da Roça

Equipe de profissionais da Aces

Palestra teatralizada empolgou os participantes

Agradecimentos aos nossos parceiros, que acreditam em "Atender Bem Gera + Vendas":
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Diretores da Associação Comercial e Empresarial de 
Santarém – Aces realizaram a Viagem Empresarial ao 
município de Altamira para trocar experiências sobre 
projetos econômicos, nos dias 16 e 17 de maio. Na noite 
de quinta-feira (16/05) reuniram com a Associação 
Comercial Industrial e Agropastoril de Altamira - 
ACIAPA Altamira, no qual trataram sobre o impacto 
social e econômico durante a implantação do Projeto 
Belo Monte, o escoamento da produção de Altamira 
pelo porto de Santarém e o fortalecimento da relação 
institucional entre ACES e Aciapa.

Na sexta-feira (17/05), os diretores da Aces visitaram a 
Usina Hidrelétrica Belo Monte, que já conta com já conta 
com 20 Unidades Geradoras (UGs) em funcionamento, 
do total de 24 UGs, correspondendo a 8.788,5 MW de 
potência instalada. Três milhões de metros cúbicos 

de concreto foram utilizados para tornar realidade 
este gigante do setor elétrico. A obra gerou mais de 
30 mil empregos. A implantação e operação da UHE 
Belo Monte está a cargo da Norte Energia, que tem a 
concessão por 30 anos, a contar a partir de agosto de 
2010.

Nove empresas foram certificadas no Programa 
Selo Gestão de Qualidade e 5S, na noite de terça-
feira (11/06), no auditório Mário Mendes Coimbra. 
Os programas, criados pela Associação Comercial e 
Empresarial de Santarém, tem como metodologias 
mapear o funcionamento do ambiente corporativo 
e implantar métodos, que garantem a qualidade e 

produtividade de equipes empresariais, tornando as 
empresas mais competitivas no cenário regional.

Empresas certificadas: Brasil Veículos; Biomedi; 
Unimed; Amazon Educação Profissional; Falcon; 
Odontolab; Laboratório Celso Matos; Delta Veículos; 
Hipopótamus Motel.

Empresários visitam Altamira para conhecer
os investimentos econômicos do município

Nove empresas recebem
selos de Programas de Qualidade
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Encontro na Aciapa sobre o desenvolvimento econômico regional
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Em Santarém a campanha nacional Feirão do Imposto 
aconteceu de 21 a 25 de maio, com a participação de 
oito estabelecimentos, que comercializaram produtos 
com desconto de parte de impostos, sob a organização 
da Confederação Nacional de Jovens Empresários 
– Conaje e Conselho de Jovens Empresários da 
Associação Comercial e Empresarial de Santarém. 
Desta maneira, alcançando o objetivo da campanha 
de difundir informações sobre a complexa carga 
tributária brasileira, além de incentivar a sociedade 
lutar pelo retorno e emprego do dinheiro público com 
transparência.

A abertura da campanha ocorreu na Universidade 
da Amazônia – Unama com a palestra “Tributação 
de Impostos”, na noite do dia 21 de maio. Com o 
slogan “Menos é Mais”, o Feirão do Imposto reforçou as 
propostas da Reforma Tributária, que busca simplificar 
o Sistema de Tributos, em especial a tributação sobre 
o consumo. A Reforma prevê a extinção dos seguintes 
tributos: IPI, IOF, CSLL, PIS, Pasep, Cofins, Salário-
Educação. Cide-Combustíveis (todos federais); ICMS 

estadual; ISS municipal. No lugar deles, será criado o 
Imposto sobre Operações com Bens e Serviços (IBS), 
de competência de municípios, estados e União e o 
Imposto Seletivo (nos moldes de um excise tax), além 
da Realocação de tributos/produto da arrecadação 
do ITCMD e IPVA. O período de transição para o novo 
modelo será de 15 anos.

“O atual cenário nacional pede mudanças, tanto na 
maneira de arrecadar quanto em como arrecadar, por 
isso é importante envolver a população nesse processo 
e esclarecer de maneira prática o sistema tributário 
brasileiro”, afirma o presidente do Conjove da Aces, 
Seiichi Okada.

No sábado (25/05), ocorreu o “Dia D do Feirão do 
Imposto”, com a comercialização de três mil litros de 
gasolina comum, com desconto de tributo, ao valor 
final de R$3,15 o litro. Era quatro da manhã quando 
chegou o primeiro carro para abastecer às oito horas e 
por volta das 11 horas aproximadamente 300 veículos 
haviam passado pelo Autoposto Liberdade.

Feirão do Imposto movimenta estabelecimentos 
comerciais com desconto de imposto em produtos e serviços
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Abertura da campanha com palestra na Unama

100 motocicletas abastecidas

Parceria com o autoposto Liberdade

160 carros abastecidos
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A cerimônia de entrega da Medalha Mérito Cultural 
“Maestro Wilson Dias da Fonseca” aos ícones culturais: 
Eduardo Dias (cantor e compositor), Família Camargo 
(artesãos) e Filarmônica Municipal Professor José 
Agostinho, ocorreu na noite do dia 21 de junho, no 
Cristo Rei Centro de Artesanato.

O evento realizado pelo Conselho da Mulher da 
Empresária, em parceria com a Prefeitura Municipal de 
Santarém através da Secretaria Municipal de Turismo, 
cumpriu o objetivo de lembrar, enaltecer e incentivar 
os profissionais que fazem a cultura de Santarém ser 
tão única e expressiva no Pará.

CME da Aces concede honraria 
a três ícones culturais

Filarmônica Municipal Professor José Agostinho 
Fundada em 1963, com o apoio prefeito municipal 
Dr. Everaldo Martins, os irmãos Wilson e Wilde 
Fonseca, e os sargentos do Tiro de Guerra 190, João 
de Deus Damasceno e Raimundo Bittencourt. Na 
época era chamada de Banda de Música “Professor 
José Agostinho”.  Sob a coordenação do musicista 
Sebastião Nogueira Sirotheau, por um longo período 
a Banda se manteve graças ao idealismo de seus 
componentes. A partir de janeiro de 1990, a banda 
foi regulamentada pelo governo municipal, passando 
receber incentivos financeiros do poder público. Em 

12 de agosto de 1992, sob a Lei nº 14.256, a Banda passou a se chamar Filarmônica Municipal Prof. José Agostinho.
Em 2011 foi reativada a Escola de Música da Filarmônica, sendo chamada de “Academia de Música da Filarmônica”, 

com a responsabilidade de formar novos instrumentistas, oferecendo cursos de musicalização para bebês, jovens 
e adultos, além do ensino de instrumentos de cordas sinfônicas, sopro e percussão. 

Já em 2013 foi fundada a Orquestra filarmônica de Santarém, com a atuação de músicos de corda, sopro 
e percussão. Desde a fundação, a orquestra desenvolve concertos semestrais, recebendo inclusive maestros 
brasileiros e internacionais para aprimoramento e qualificação, apresentando músicas regionais, internacionais e 
obras de compositores eruditos. Em 2018, a Filarmônica representou Santarém no XXXI Festival Internacional de 
Música do Pará, em Belém, indicada pela Fundação Carlos Gomes, demonstrando prestígio, adaptação e inovação.
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Adson Wender  e José Luís Barbosa , da Filarmônica 
Municipal Professor José Agostinho
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Família Camargo Fona
A trajetória histórica desta família se conecta com a 
história de Santarém, quando no final do século XIX, 
o descendente de espanhóis, senhor Manuel Vitor 
Leão Pereira se adaptou as vivências da região e casou 
com a senhora Inês Alves, com quem teve cinco filhos, 
considerados autodidatas nas artes plásticas, sendo 
conhecidos como “Os Fona”, pois trabalhavam com 
maestria a pintura, entre outras modalidades de arte.
Um deles, João Fona, foi o idealizador das tradicionais 
“cuias pintadas com paisagens amazônicas”. Ensinou 
suas técnicas ao irmãos, Pedro Paulo Xavier Camargo, o 

Mestre Pedro Fona, como era conhecido. O Mestre desenvolveu suas próprias técnicas, que foram repassadas 
aos 12 filhos, sendo praticada pelos familiares até hoje. A arte de pintar cuias é considerada Patrimônio Cultural 
de Natureza Imaterial do Estado do Pará.

Eduardo Dias
Cantor, compositor e poeta. Em 1982 publicou seu 
primeiro livro e lançou seu primeiro disco em 1986, 
desde então, coleciona 10 CD´s autoral. Como cantor 
participou de inúmeros festivais no país. Alguns de 
seus poemas são encontrados na Antologia de poetas 
do Pará. O seu repertório musical já foram interpretados 
pelos artistas Vital Lima, Banda fruta Quente, Coro 
Cênico da Unama, Grupo Vox Brasilis, Nazaré Pereira, 
Pedrinho Callado e Fafá de Belém.
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 Diego Pinho (Semtur), Inês Camargo (homenageda) 
e Roberto Branco (Aces)

 Família Camargo

 Presidente do CME da Aces, Rosemary Fonseca e Diego 
Pinho, secretário de Turismo

Homenagem ao cantor e compositor Eduardo Dias

Homenagem à Filarmônica Municipal Professor José 
Agostinho

Suely Matos (CME); Eduardo Dias (homenageado) e 
Alana Silva (CME)



(93) 99145.5238

NOVOS ASSOCIADOS
Stone Santarém Clínica Baby Clínica

Porã Paisagismo Crono Santarém

Oeste Gás Comam Locadora

Tapajó Bistrô e Bar W & L Distribuidora

Orthodontic Harpios Segurança Inteligente

Centro Educacional Eficaz - Fernanda Perez Posto Cuiabá

Recupera Assessoria de Cobrança Casa do Serralheiro
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