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Prato Cheio: 601 kits alimentícios
entregues no município de Aveiro
“Fomos acionados pela nossa Federação, no qual nos
propusemos viabilizar a entrega desses kits, que tem
itens essenciais de alimentação, higiene e limpeza”,
destacou presidente da Aces, Roberto Branco.
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PALAVRA DO
PRESIDENTE
Aos poucos nossa Diretoria
Executiva, o Conjove e o CME
retomam o ritmo de atividades da
entidade. Em 2020 não paramos
totalmente,
porém
tivemos
que desacelerar e readequar
nossas ações, focando em ajudar
diretamente as iniciativas de
combate ao coronavírus. Nos
últimos meses voltamos a tratar
dos projetos de fomento logístico e
econômico, dos quais trago novas
informações com relação ao Distrito
Industrial e Centro de Inovação da
Aces. E a parceria de cada associado
é valiosa para consolidação das
nossas propostas.
Estamos com expectativas que
a partir desse mês de setembro a
Codec delibere sobre a área definitiva
do Distrito Industrial. Temos dado
suporte logístico, dialogado com
a gestão municipal e estadual e
colaborando com as informações
técnicas para a construção do
projeto, já que temos um mercado
pujante para o setor industrial, além
de adequar o setor cerâmico, que há
anos espera por esse Parque.
Quero compartilhar também
o andamento do nosso Centro de
Inovação. O térreo da entidade,
que abrigará o projeto, recebeu
acabamento de piso, gesso
e pintura, com o apoio das
empresas associadas - Armazém da
Construção, Distribuidora Durães,
Linave, Masa Distribuidora, Santarém

Roberto Branco, presidente da ACES

Alumínio e R. Branco Engenharia,
I.S. Barbosa, Construnorte e Unirios.
Agora, estamos trabalhando em
parceria com a Sectec e Biotec
para colocar em funcionamento
o espaço do coworking, reunindo
frequentemente para tratar sobre
o projeto. Faço aqui um convite:
Venha conhecer este projeto. É um
incentivo necessário para a cultura
da inovação e tecnologia nos
negócios da cidade.
Temos muito a desenvolver nos
próximos meses, por isso reforço
mais uma vez que participação
de cada associado (a) na nossa
entidade é fundamental para
dar gás aos pleitos históricos de
desenvolvimento socioeconômico,
bem como as novas propostas
que surgem de acordo a atual
realidade. Quero contar com cada
um no processo de retomada do
associativismo após a pandemia do
coronavírus. Receba nossas ações
pelos canais de comunicação:
acestapajos.com.br; instagram e
facebook (@acestapajos), e telefone
(93) 99145-5238. Acompanhe e
contribua com nossas atividades.
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Entidades empresariais e Prefeitura de Santarém
indicam possíveis áreas para o Distrito Industrial
Após entidades empresariais (Faciapa e Aces),
Prefeitura de Santarém, Câmara Municipal e Secretaria
Regional de Governo do Baixo Amazonas, por meio
de documento, indicarem três propostas de áreas
para implantação do Distrito Industrial, uma equipe
de técnicos da Companhia de Desenvolvimento
Econômico (Codec/Pará) esteve em Santarém, nos dias
11 e 12 de agosto, para avaliar as áreas e deliberar sobre
a viabilidade técnica, econômica e ambiental de cada
uma delas, já que estão localizadas entre as rodovias
PA-370 e a BR-163.
A luta pela implantação dessa área industrial atravessa
décadas, desde sempre esperada pelo setor cerâmico

e agronegócio, que busca a consolidação da Área
Portuária 2, bem como novas indústrias. O secretário
de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração
e Energia (Sedeme), José Fernandes, garantiu que há
interesse da gestão estadual em dar prosseguimento ao
projeto e ainda pediu acompanhamento aproximado
do setor empresarial “A equipe da Codec virá a Santarém
para tratar sobre este assunto. Ainda sugiro a criação de
um Grupo de Trabalho, com reuniões quinzenais para
acompanhar esse processo”.
A diretora da Aces, Rejane Moura, acompanhou as
visitas técnicas e adiantou que existe interesse estadual
em definir a nova área ainda este semestre.

Proposta de Centro de Inovação é entregue
ao Centro Regional de Governo e Sedeme
estimulando ideias, negócios e produtos. Propondo
otimização de custos para as empresas em estágio
inicial, além de criar promoção da cultura da inovação
no empresariado regional, dando suporte aos negócios
em andamento, especialmente de base tecnológica,
que se enquadrem nos requisitos da nova economia.
“Sobre o incentivo às startups, a Sectet (Secretaria de
Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional
e Tecnológica) tem recursos para este fim, agora é
articular para viabilizar a destinação para este projeto”,
disse José Fernandes.

Documento entregue ao secretário do Centro Regional de Governo

Estrutura do Centro de Inovação

FotoS: Fábio Barbosa

Em encontro empresarial, no dia 05 de agosto, com o
secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico,
Mineração e Energia (Sedeme), José Fernando de
Mendonça Gomes Júnior, a Associação Comercial e
Empresarial entregou a proposta de implantação do
CENTRO DE INOVAÇÃO ACES, projeto que funcionará
no térreo da entidade, em parceria com o Governo
do Estado, Universidade Federal do Oeste do Pará e
parceiros.
O Centro de Inovação será um espaço
promotor de inovação, na modalidade coworking,
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Conjove da Aces realiza visita empresarial
na fábrica da Tapajós Cervejaria
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Capacidade de produção de 12.500 mil litros de chopp artesanal por mês

Diretoria do Conjove da Aces

Fotos: Keliane Sousa

nosso setor de atuação para conhecer novas realidades
empresariais. Essa troca de experiência permite um
networking de negócios”, afirma o presidente do Conjove
Breno Marques.

Foto: Fábio Barbosa

Na tarde de terça-feira, 03 de agosto, a diretoria
do Conselho de Jovens Empresários da Associação
Comercial e Empresarial de Santarém (Conjove da
Aces) realizou a Visita Empresarial no empreendimento
Tapajós Cervejaria, instalado na PA-457, na comunidade
Campo Novo. A localização estratégica e demanda
de mercado tem dado celeridade na maturação do
investimento.
Em menos de um ano, a empresa passou de quatro mil
litros mês para 12.500 mil litros de chopp artesanal por
mês, atualmente produzindo 30 mil/mês, distribuindo
para 20 parceiros somente em Santarém, além de
fornecer para Itaituba, Uruará e Altamira. A demanda
de mercado contribuiu para duplicar o maquinário de
produção em um curto período de funcionamento,
além de atender o público da cidade e visitantes. “A
região do Eixo Forte é estratégica por ser uma área em
expansão e rota do turismo. Aqui recebemos muitas visitas
de turistas, que visitam Santarém-Belterra”, destaca o
investidor Guilherme.
O Conjove da Aces realiza as Visitas Técnicas com a
proposta de trocar experiência de mercado e aproximar
o associativismo empresarial dos investidores locais.
“É uma agenda empresarial, que nos permite sair do
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Happy Hour Empresarial:
na retomada para bons negócios
O evento de negócios organizado pelo Conselho
de Jovens Empresários da Associação Comercial e
Empresarial de Santarém (Conjove da Aces) foi sucesso
de público, experiências empreendedoras, contatos
e parcerias. Realizado no restaurante El Mexicano,
no dia 11 de agosto, contou com a participação da
empreendedora Josiane Silva, que compartilhou a

criação da empresa Criativas Embalagens, e a
empresária Lara Silva falando sobre a expansão da
Brigaderia de Menina, ambas durante o ano de 2020,
quando driblaram a retração econômica provocada
pela pandemia do coronavírus, apresentando novos
produtos ao mercado regional, reformulando as
atividades e aquecendo os investimentos empresariais.

CRIATIVAS EMBALAGENS – Em um ano de atuação já atende
municípios do oeste do Pará
A empresa foi criada a partir de uma percepção de demanda de mercado
observada pela engenheira de alimentos Josiane Silva, quando prestava
consultoria para empresas do ramo de alimentação, no qual relatavam
dificuldadesparaadquirirembalagenscomformatoedimensõesapropriadasao
seuproduto,alémdoscustoslogísticosparatransportarositensdeoutrasregiões.
Em agosto de 2020, Josiane Silva e a publicitária Camila Lopes iniciaram
o projeto “Criativas Embalagens”, superando o primeiro desafio de
Empresária Josiane Silva
comprar matéria prima (chapas de papelão) do novo negócio, naquela
período
com
alto valor de mercado devido à escassez, já que as fábricas estavam com
atividades paralisadas, cumprindo as restrições sanitárias para conter a proliferação do coronavírus.
As investidoras apostaram na mídia digital, conquistaram mercado, atendendo em massa as
pizzarias da cidade, personalizando o serviço, encurtando prazo de entrega e custos operacionais. O
empreendimento ganhou consistência empresarial, atualmente, atendendo municípios do oeste do Pará.

Roberto Branco, Josiane Silva, Lara Silva e Breno Marques

Foto: Fábio Barbosa

Fotos: Keliane Sousa

Empresária Lara Silva

BRIGADERIA DE MENINA – abriu uma segunda unidade da empresa
em 2020
Aos 16 anos, a experiência de vender brigadeiros na escola inspirou Lara
Silva abrir sua primeira loja em julho de 2018, alcançando resultados
positivos nos seis primeiros meses de funcionamento. A pandemia da
Covid-19 exigiu da empreendedora reinvenção e agilidade para atender
a clientela, passando a funcionar exclusivamente por meio de delivery, já
que o estabelecimento fechou as portas atendendo as recomendações
sanitárias. Em 2020, em alto risco pandêmico e econômico, aliando as
estratégias de vendas e fidelização de clientes, Lara expandiu o negócio
adquirindo uma nova doceria, passando atender em dois estabelecimentos.

Diretoria do Conjode da Aces
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Em Aveiro, Aces realiza entrega de 601 kits
alimentícios do Programa Municípios Prato Cheio
No sábado, 07 de agosto, em uma viagem de
aproximadamente 12 horas pelo rio Tapajós, a
Diretoria da Associação Comercial e Empresarial de
Santarém (Aces) e o Conselho de Jovens Empresários
(Conjove da Aces) desembarcaram no município
de Aveiro para entregar 601 cestas alimentícias
às famílias atendidas pelo programa Municípios
Prato Cheio para o Desenvolvimento, organizado
pela Confederação Nacional de Municípios (CNM),
o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), a Associação Nacional dos
Membros do Ministério Público (Conamp) e a
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas
do Brasil (Atricon), com apoio Logístico da Aces.
Nesta fase, o programa atende municípios que
possuem menos de 50 mil habitantes e Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) abaixo da média
nacional, alcançando as populações mais carentes
do país nesse momento de vulnerabilidade social
causado pela pandemia do coronavírus (Covid-19).
Em Aveiro, a agricultora Deciane Oliveira foi uma
das beneficiadas com o kit, aguardando na fila
de entrega ela já agradecia pelos alimentos “Pra
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gente não está sendo fácil enfrentar a dificuldade de
alimentos nessa época de pandemia. Eu agradeço a
Deus por essa cesta chegar até nós e sei que vai ser
importante para todos que estão nessa lista”.
A parceria da Aces se deu por meio da Federação
das Associações Comerciais do Pará (FACIAPA), que
ficou responsável pela logística de Distribuição
na região paraense. “Fomos acionados pela nossa
Federação, no qual nos propusemos viabilizar a
entrega desses kits, que tem itens essenciais de
alimentação, higiene e limpeza”, completou o
presidente da Aces, Roberto Branco.
Devido à distância das comunidades de Aveiro,
as cestas serão entregues durante as próximas
semanas em 53 localidades, no qual a Prefeitura
Municipal viabilizará o repasse. “É uma contribuição
importante para o município, mesmo com uma
logística árdua, e com as comunidades distantes
vamos dar continuidade nessa entrega ainda nesta
quinzena, já que não será possível fazer em um só
dia”, informou a assistente social do município de
Aveiro, Simone Ferreira.
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Desembarque dos kits alimentícios

Entrega das cestas às famílias

Contagem da distribuição dos kits

Frente da cidade de Aveiro

Vice-presidente da Aces Alexandre Chaves interagindo com a comunidade

Equipe de entrega das dos kits as famílias

Diretores Breno Marques e Jefferson Alcântara descarregando os kits

Equipe de comunicação registrando a ação

Fotos: Roberto Branco Filho

www.acestapajos.com.br
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CME da Aces homenageia poeta e músico com
a Medalha Mérito Cultural "Wilson Dias da Fonseca"
Na noite do dia 30 de junho, o Conselho da Mulher
Empresária da Associação Comercial e Empresarial de
Santarém (CME da Aces) realizou a cerimônia especial
para entrega da Medalha Mérito Cultural “Maestro
Wilson Dias da Fonseca” aos ícones culturais José
Marinho Batista, honrado com o título de Mérito
Cultural da Música, Neucivaldo dos Santos Moreira,
com o título de Mérito Cultural da Poesia.

Roberto Branco (Aces) e José
Batista (músico)
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“Nossa cultura é riquíssima, e com isso temos muitas
personalidades com excelentes trabalhos, no qual
nosso Conselho decidiu nessa edição homenagear dois
artistas da academia de Letras e Artes de Santarém.
É uma honra reconhecer e valorizar os talentos do Zé
Bastista e do Neucivaldo Moreira”, celebra a presidente
do CME da Aces, Rosemary Fonseca.

JOSÉ MARINHO BATISTA, conhecido artisticamente como Zé Batista,
aos 13 anos de idade foi convidado pelo músico Manduca Feitor,
morador do Lago Grande, para estudar música na Escola de Música do
professor José Barbosa, onde residiu até os 22 anos. Tornou-se professor
das técnicas musicais, tendo como alunos os músicos Odilson Matos
e Jorge Macião. Com uma carreira expressiva nos grupos musicais de
Santarém (Banda Tapajoara, Os VIP’S, Banda Sirotheau, Banda do 8º BEC e
Laurimar e seu Conjunto) José Marinho também é membro fundador da
Filarmônica Municipal Professor José Agostinho e faz parte da Academia
de Letras e Artes de Santarém-Alas, ocupando a cadeira de nº 7.
“Eu vim do interior para a cidade para estudar música. Fiz
uma carreira em vários grupos musicais, também tive bandas
musicais. Hoje eu estou realizado e orgulhoso por esta
homenagem e por lembrarem de mim”, comemora Zé Batista.

www.acestapajos.com.br

Neucivaldo Moreira (poeta) e
Rosemary Fonseca (CME da Aces)
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NEUCIVALDO MOREIRA – poeta, formado em Letras, pós-graduado
em Administração e Planejamento para Docentes e em Marketing,
além de ser consultor imobiliário. Trabalhou nos principais veículos
de comunicação de Santarém por mais de 20 anos e foi professor
universitário por mais de uma década. Há mais de dez anos é servidor
público estadual na área da educação. Sempre esteve envolvido com
os movimentos culturais de Santarém. É membro da Academia de
Letras e Artes de Santarém (ALAS), em que ocupa a cadeira de n° 36.
Livros publicados: Eu, profundo (1998); Enquanto as nuvens
passavam (2000); FotoPoema – A imagem que não foi revelada.
O poema que não foi escrito (2013); Só para dizer que te amo –
Poemas (2017); Poemas de rua (2019); Primeiro Encontro – poesia
santarena – (2020); Segundo Encontro – poesia santarena - (2021).
“A honraria é uma valorização que se dá em um momento que estou
muito lúcido da escrito e vivo um momento bem especial na minha
profissão literária, por isso essa homenagem me fortalecerá para trabalhos
que eu ainda pretendo desenvolver futuramente”, comemora o poeta.

Apresentação da Filarmônica Municipal prof. José Agostinho

Fotos: Keliane Sousa

A Filarmônica Municipal Professor José Agostinho
fez uma homenagem instrumental para os dois
homenageados. A entrega da Medalha Mérito Cultural
iniciou em 2001, dentro da programação da Mostra
Cultural realizada pelo CME da Aces, tendo a primeira
edição organizada pela empresária e ex-presidente
do Conselho, Sônia Ramalheiro. O primeiro
homenageado foi o músico Sebastião Tapajós, com o
título de Mérito Cultural da Música. Aproximadamente
25 personalidades e instituições culturais já foram
enaltecidas com esta honraria, que tem como objetivo
prestigiar e incentivar a cultura tapajônica.

Diretoria do CME da Aces
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Apresentação do projeto técnico, em novembro de 2018

Dois blocos de salas de aulas

Foto: Keliane Sousa

A Associação Comercial e Empresarial de Santarém –
Aces participou da inauguração do Núcleo de Sala de
Aula - NSA da Universidade do Oeste do Pará - Ufopa,
no dia 20 de julho. Os dois blocos de sala de aula
dispõe de 40 salas de aulas, equipadas com sistema
digital, possibilitando o ensino presencial e por meio
da internet.
Em 2018, a nossa entidade e a R. Branco Engenharia
doaram o Projeto Executivo do NSA à Ufopa, reafirmando
a parceria público-privada no Ensino Superior na
Amazônia. “É nossa vontade somar a experiência
acadêmica com a expertise empresarial visando o
desenvolvimento socioeconômico de Santarém. Estou
surpreso com a qualidade do projeto, e foi além das
nossas expectativas”, afirmou Roberto Branco.
As novas instalações dispõem de sistema solar, rede
de esgoto próprio, e reaproveitamento de água do
sistema de refrigeração.

Foto: Fábio Barbosa

Aces e R. Branco Engenharia doam projeto técnico
do NSA da Ufopa

Proposta de Barco Hospital de Amor
é entregue ao senador Zequinha Marinho
A Diretoria Executiva da Associação Comercial e
Empresarial de Santarém e o seu Conselho de Jovens
Empresários participaram de um Encontro Empresarial
com o senador Zequinha Marinho (PSC), no dia 29 de
agosto, no auditório Mário Mendes Coimbra/Aces. No
evento foi pleiteada a proposta do Plano Logístico
para Santarém e pedido de Implantação do Hospital
de Amor (Hospital do Câncer de Barretos), sendo
uma unidade de Barco Hospital, que disponibilizará
exames de diagnósticos de doenças cancerígenas.
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Proposta do Barco Hospital de Amor
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CHILLI BEANS SHOPPING TAPAJÓS
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WIZARD SANTARÉM
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SANSALIRE

DHL EQUIPAMENTOS

TRATORSAN

MORENO ADVOCACIA TRIBUTÁRIA E EMPRESARIAL

LOJA KLHOE

DARFUMS EIFFEL

CACAU SHOW PARAÍSO SHOPPING

SIMBORA ENTRETENIMENTO

ODONTO – EXCELLENCE

ASSEAGRO SAÚDE AMBIENTAL LTDA

CRIATIVAS EMBALAGENS

STM GEOSCIENCES

AMAZONTEC AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL

DON ESPETO ESPETARIA

BRAVO PERFORMANCE - COSTA AUTO PEÇAS

PARFUMS EIFFEL

DEFENDER BRASIL CLUBE DE TIRO

Telefones: (93) 3522-1099 / 99175-0888
www.gga.net.br
comercial@globalgra cadaamazonia.com.br
Alameda 33, 106, Esquina com Rua Magnólia
Aeroporto Velho • CEP: 68010-160 • Santarém/PA
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FACIAPA
Participamos, em Belém, nos dias 16 e 17
de agosto, da construção do planejamento
estratégico da Federação das Associações
Comerciais e Empresariais do Pará (Faciapa),
sugerindo ações empresariais para nossa
região e conhecendo melhor a atuação da
federação.
“No encontro propomos metas prioritárias
para este semestre, bem como tratamos sobre
ações em parceria com o Sistema S e parceiros,
além da agenda com secretarias de Estado e
legislativo estadual e federal”, Breno Marques.

COMTUR
Nossa entidade faz parte do
Conselho Municipal de Turismo,
sendo representada pela diretora
Irene Belo e o colaborador Fábio
Barbosa.
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Estadualização
Nosso Vice-Presidente Alexandre Chaves
participou na sexta-feira (13/08) de uma
reunião no Centro Regional de Governo
sobre a estadualização da estrada que liga
a Comunidade do Guaraná (Santarém) à
Santa Maria do Uruará (Prainha).
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Ação ACES e BAND TV
A Campanha Band Contra a Fome,
realizada pela RBA TV e Associação
Comercial e Empresarial de Santarém,
entregou 500 cestas alimentícias e seis
mil pães nos bairros Prainha, Área Verde,
Jutaí e distrito de Alter do Chão, no dia
17 de julho.
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