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Bem, começo desejando um 2022 
de muita prosperidade econômica, 
saúde e desenvolvimento social 
para todos. Extravaso aqui a alegria 
de presidir esta entidade, que 
comemora 77 anos de existência. É 
uma boa caminhada, com muitas 
lutas, reconhecimento pelo valor 
histórico, empresarial e associativo. 
À nossa classe empresarial, eu peço 
união e objetivos em comum para 
que possamos atingir os melhores 
resultados e metas concretizadas.

Por falar em metas, a Diretoria 
Executiva e os Conselhos de 
Jovens e Mulheres Empresárias se 
colocaram à disposição da nossa 
entidade para se dedicar mais um 
ano nas ações da nossa Casa, no 
qual foi aceito por aclamação pela 
Assembleia Geral. E assim, já estamos 
atuando desde o dia 01 de janeiro. 
É nosso compromisso incentivar o 
desenvolvimento socioeconômico 
de Santarém por meio do Polo 
Logístico e implantação do Distrito 
Industrial. Não desistiremos desse 
importante projeto para o oeste do 
Pará. 

O Conselho de Jovens Empresários 
durante este ano estará focado 
na atividades do futuro Centro de 
Inovação Aces. Na página 11 falamos 
um pouco sobre a experiência que 
tivemos em Florianópolis, quando 
conhecemos os espaços de inovação 
e tivemos contatos com profissionais 
do ramo. Já consideramos uma 

nova era para o associativismo 
empresarial. O Conselho da 
Mulher Empresária também 
desenvolverá suas atividades 
anuais e se dedicará na parceria 
com a Faciapa para implantação 
da Faculdade do Comércio visando 
qualificar os profissionais deste 
setor. É nosso interesse contribuir 
com a qualificação das pessoas, 
elevando o grau de conhecimento 
dos profissionais, que já atuam no 
mercado. 

São tantas metas, que só 
poderão ser alcançadas por meio 
da dedicação dos nossos diretores, 
dos nossos colaboradores e de você, 
associado, que continua somando 
com os 77 anos da entidade e 
engajando nossas lutas. Deixo este 
espaço aberto para que consigamos 
atendê-lo, conhecer suas conquistas 
e apontar solução para os entraves. 
Esteja na Aces para juntos fazermos 
um 2022 mais intenso e melhor para 
todos. 

Roberto Branco, presidente da ACES                 
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O Conselho de Jovens Empresários da Associação 
Comercial e Empresarial de Santarém (Conjove da Aces) 
desembarcou, na manhã do dia 19 de dezembro, na 
comunidade Santana do Ituqui, para realizar o Natal 
Solidário, na Escola de Cidadania Amandoti (Associação 
de Menores e Amigos Dom Tiago), instituição mantida 
pela família Chaves desde 2005.

A ação atendeu 40 crianças, que em uma manhã 
recreativa se divertiram com o Grupo de Teatro Terra 
Firme. Receberam informações sobre cuidados bucais 
repassados por profissionais da Clínica Exclusive e 
ainda agraciados com lanche e um presente especial, 
doados por meio de parceria com a Cooperativa Sicredi.

“É muito gratificante poder contribuir com as crianças 
do projeto Amandoti, uma maneira de incentivar a 
ação do empresário Ivair Chaves, nosso ex-presidente 
da Aces. É a última  ação do ano do Conjove, tendo 

total empenho dos diretores do Conselho e Executiva,  
suporte dos associados, familiares e parceiros”, destacou 
o presidente do Conjove Breno Marques.

As crianças agradeceram a iniciativa dos jovens 
empresários por meio de apresentação musical e frases 
de agradecimentos. A direção da Escola Amandoti 
entregou uma carta, que relatava a felicidade de 
receber a ação e exaltava a generosidade do Conselho, 
finalizando assim: “Imensamente agradecido pelo carinho 
e apoio a nós dado, com um gesto tão significativo em se 
preocupar com nossas crianças em datas importantes 
como essa. Alegrando e tornando esse momento tão 
esperado em horas de felicidades”.

Desde 2011 o Conjove da Aces realiza o Natal 
Solidário na região do Ituqui. Este ano a ação contou 
com a parceria da Prefeitura Municipal de Santarém e o 
prefeito Nélio Aguiar.

Conjove da Aces realiza Natal Solidário
na região do Ituqui

Diretoria do Conjove Brincadeiras ao ar livre para as crianças

Presentes entregues às crianças

Exclusive realizando ação bucalGrupo de Teatro Terra Firme

Comunidade Santana do Ituqui

Natal Solidário 2021

Manoel Ivair Chaves
(empresário e presidente da Amandoti)

Debora Martins e Breno Marques – 
presidentes do Conjove
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O Conselho da Mulher Empresária da Associação 
Comercial e Empresarial de Santarém (CME da Aces) 
executou durante o mês de dezembro a programação 
do NATAL EMPRESARIAL, contribuindo com o 
aquecimento econômico do fim de ano na cidade, 
mobilizando clientes e empresariado para as compras 
de natal e ano novo.

 A programação iniciou na noite de 30 de novembro 
com a apresentação musical do 8º Batalhão de 
Engenharia e Construção (Bec), em frente à Massabor 
Orla. Músicas natalinas, MPB e forró fizeram parte do 
repertório da apresentação, que arrancou aplausos da 
plateia, além de inúmeros registros vídeofotográficos 
de quem passeava pelo local. A Banda encerrou o 
evento com o Hino do Exército Brasileiro.

“É uma ação de incentivo ao nosso empresariado que 
vem se esforçando para aquecer a atividade comercial 
nesse fim de ano. Desde o ano passado contamos com 
a parceria do 8°BEC realizando um musical na Orla da 
cidade dando um ar festivo a área comercial”, destaca a 

presidente do CME da Aces, Rosemary Fonseca.

CORAL DO CME DA ACES
Na sacada do restaurante Casarão BrewPub, em frente 

a Orla da cidade, na noite de 02 de dezembro, o Coral 
do CME da ACES fez apresentação inédita, tendo no 
repertório: Natal Todo Dia (Roupa Nova); Um Sonho 
A Realizar (Almir Soares); Aleluia; A Paz (Roupa Nova), 
animando a plateia e visitantes que passeavam pelas 
proximidades.

A realização do evento contou com a colaboração 
do empresário Carlos Eduardo Mendonça que cedeu 
o Casarão e decorou com mangueiras de led, dando 
beleza e espírito natalino.

NATAL SOLIDÁRIO
Encerrando a programação do Natal Empresarial, 

o CME realizou o Natal Solidário, no bairro Floresta, 
na manhã de sábado (04/12), entregando cestas 
alimentícias, roupas, brinquedos e lanches a famílias e 
crianças assistidas pela Arquidiocese de Santarém.

Natal Empresarial: Apresentação musical e ação
solidária mobilizaram o associativismo empresarial

Casarão BrewPub

Natal Solidário

Diretoria do CME da Aces

Diretoria da Aces

43 cestas alimentícias doadas

Apresentação 8º BEC
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Em Assembleia Geral da Associação Comercial e 
Empresarial de Santarém (ACES), na noite de segunda-
feira (29/11), os associados decidiram pela prorrogação 
de mais um ano (2022) da Gestão “Integração pelo 
Desenvolvimento”, presidida atualmente pelo 
empresário Roberto Branco Ramos.

A pandemia da Covid-19 interrompeu o Plano de 
Gestão da Diretoria, o que justificou a prorrogação 
do mandato, já que os projetos ficaram parados. O 
Conselho da Mulher Empresária continuará sob a 
presidência de Rosemary Fonseca e o Conselho de 
Jovens Empresários ficará sob a gestão do empresário 
Breno Marques por motivos de renúncia do atual 
presidente Seiichi Okada.

“A Assembleia Geral nos concedeu mais um ano 
de trabalho à frente da Aces, no qual me sinto muito 
honrado. A gente vai trabalhar e se dedicar ao máximo 
possível para concluir as metas que não podemos concluir 
devido à pandemia do coronavírus. Gostaria de contar 
com a parceria de todos”, destacou o presidente da Aces, 
Roberto Branco.

A Gestão “Integração pelo Desenvolvimento” 
trabalhará nos próximos 12 meses nos seguintes 
projetos:

CENTRO DE INOVAÇÃO ACES – a estrutura será 
instalada na sede da Aces, em parceria com a 
Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), Biotec-
Amazônia e Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia 
e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet), visando 

criar um ambiente compartilhado de ensino e negócios, 
estimulando ideias de inovação, otimização de custos 
para as empresas em estágio inicial, além de incentivar 
a cultura da inovação no empresariado regional, dando 
suporte aos negócios em andamento, especialmente 
de base tecnológica, que se enquadrem nos requisitos 
da nova economia. 

HOSPITAL DE AMOR – A entidade articula a 
implantação do Hospital de Amor (Hospital do Câncer 
de Barretos), sendo uma unidade de Barco Hospital, 
que disponibilizará exames de diagnósticos de doenças 
cancerígenas, em todo o oeste do Pará. A proposta já foi 
pleiteada a bancada legislativa federal buscando verba 
parlamentar para instalação do projeto em Santarém. 
Junto ao Governo Estadual tem se articulado a cessão 
de área para abrigar o projeto.

DISTRITO INDUSTRIAL – O projeto está em fase 
de definição de área. Em julho de 2021 as entidades 
empresariais e Prefeitura de Santarém entregaram 
ao Centro Regional de Governo três opções de áreas 
para abrigar a Zona Industrial. Equipe da Companhia 
de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) 
estiveram em Santarém fazendo levantamento das 
áreas indicadas e averiguando o processo documental. 
A implantação do Distrito Industrial e a consolidação da 
Área Portuária 2 (AP2) são considerados investimentos 
necessários para um novo clico econômico na região 
oeste do Pará. 

Mandato da Gestão da Aces “Integração pelo
Desenvolvimento” é estendido para 2022

Diretoria do CME da Aces

Rosemary Fonseca, Roberto Branco, Cesar Ramalheiro e Breno Marques

Diretoria do Conjove da Aces

Diretoria Executiva da Aces
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No dia 14 de janeiro de 2022, a Aces completa 77 anos. 
Nesse especial são pontuados alguns fatos históricos da 
década de 50, 60 e 70.

Navegação - No final da década de 1950, uma das 
pautas mais relevantes da entidade tratava da navegação. 
Comerciantes de Santarém enfrentavam dificuldades 
pela falta de transporte fluvial, em especial para as 
cidades de Belém e Manaus. Por isso, em 07 de agosto 
de 1957, associados solicitaram da Diretoria que enviasse 
correspondência à Marinha Mercantes, solicitando linhas 
regulares para a região. 

Segurança Pública - Na década de 1960, com o 
crescimento do comércio, uma das pautas mais frequentes 
tratava de segurança pública. Segundo consta em nossos 
registros de atas era grande o número de assaltos e 
arrombamentos registrados no centro da cidade. Uma 
sugestão de criação de Guarda Noturna foi encaminhada 
ao Poder Público Municipal.

Memória do Associativismo Empresarial - A gestão do 
ex-Presidente Metri Nicolau Neto (1961/1962) foi marcada 
pela aprovação da criação da Galeria de Ex-Presidentes, 
que permanece até hoje, localizada atualmente na Sala 
de Reuniões. Nesta mesma época, foi confeccionada 

a bandeira da entidade, nas cores azul, vermelho e 
branco. Para exibir a bandeira, a diretoria decidiu erguer 
três mastros na frente do prédio onde também foram 
hasteadas as bandeiras Pará e Brasil. 

A desvalorização da Juta - A desvalorização do preço 
da juta assustou os produtores de Santarém e Baixo 
Amazonas no final de 1962. Os estoques estavam cheios, 
mas sem procura do produto pelos grandes centros 
consumidores. A situação provocou uma calamidade 
pública, pois afetava na época, o principal seguimento da 
economia regional. Neste cenário, o Presidente Joaquim 
da Costa Pereira (de outubro a dezembro de 1962), 
encaminhou ao Presidente da República, João Goulart, 
correspondência comunicando o problema e pedindo 
providencias para evitar maiores consequências. 

BR-163 - Nossa entidade sempre esteve lutando 
pela BR-163, primeiro pela construção e depois 
pelo asfaltamento que até hoje ainda não encontra-
se concluído. Na década de 1970, compreendendo a 
importância da rodovia para tirar a região do isolamento, 
diversas correspondências foram encaminhadas ao 
Governo Federal, a fim de integrar Santarém as regiões 
centro-oeste, sudeste e sul, facilitando a circulação de 
mercadorias.

Aces 77 anos:
FATOS HISTÓRICOS
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Novos negócios, empreendedorismo e contato 
empresarial foram o foco principal do Happy Hour 
Empresarial, organizado pelo Conselho de Jovens 
Empresários da Associação Comercial e Empresarial de 
Santarém (Conjove da Aces), realizado no espaço Kzan 
Burger e Bistrô, na noite de 27 de outubro.

Em formato de Circuito de Networking, os participantes 
se dividiram em cinco grupos, composto por seis 
pessoas, que em um papo descontraído, mediado 
por diretores da Aces, Conjove e CME, puderam trocar 
experiências empresariais, com base em suas atuações 
no mercado (gastronomia, beleza, meio ambiente, 
eletrodomésticos, logística, agronegócio e outros).

O evento alcançou o objetivo de apresentar o 
associativismo empresarial para o jovem empresário 
e ampliar a rede de contatos dos participantes. “O 
Conjove é movido por isso, um grupo de empresários que 
se reúnem de maneira dinâmica, em diferentes espaços, 
para tratar de assuntos ligados a economia e negócios, 
sempre conectando com o associativismo empresarial, 
por isso é importante ser nosso associado”, destacou o 
presidente do Conselho, Breno Marques.

Happy Hour Empresarial: Circuito de Networking
aborda negócios e investimentos empresariais

Diretores do Conjove

Mediadores do evento

Negócios e redes de contatos
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O Conselho da Mulher Empresária da Associação 
Comercial e Empresarial de Santarém (CME da ACES) 
comemorou no mês de setembro 22 anos de fundação 
com uma programação especial focado no nicho 
social e empresarial. Na noite de 21 de setembro 
ocorreu o Encontro de Mulheres Empresárias, 
que contou com a participação da Presidente do 
Conselho Estadual das Empresárias da FACIAPA, 
Denise Araújo, por meio de live compartilhou a sua 
trajetória de 10 anos no associativismo empresarial 
e o trabalho de incentivo ao protagonismo de 
mulheres empreendedoras.

A empresária Nádia Berreta, residente há 42 anos 
em Santarém, participou contando a experiência de 
40 anos do empreendimento Amazônia Diagnósticos 
e a atuação do Centro de Diagnósticos Por Imagem 
Tapajós. A empresária Daci Moura, gestora do 
Grupo D&C Móveis Planejados, compartilhou sua 
experiência de mais de 14 anos em design mobiliário 
e entrada no mercado santareno com as marcas: 
Marel Design Mobile, Dimare e Kless.  Em parceria 
com o Grupo Mateus, o evento contou com a 
participação da jornalista Juliana Silveira, que falou 
sobre as habilidades comunicativas em diferentes 
ambientes.

Durante o evento foram entregues 71 cestas 
alimentícias, sendo 20 destinadas para o Projeto 
Casa Azul e 20 para o Projeto Casa Rosa e 31 
cestas alimentícias para mulheres assistidas pelo 
Centro Maria do Pará Maria e Conselho da Condição 
Feminina. Os alimentos foram doados pelas empresas 
Campo Rico, Avante, associados Aces e parceiros.

Dentro da programação ocorreu o CANTO 
SOLIDÁRIO, no palco da Casa da Cultura na noite de 
28 de setembro, com a participação dos cantores: 
Cristina Caetano, Rick Miranda, Punk do Arrocha, 
Maria Lídia e Nato Aguiar, que entregaram ao público 
um repertório impecável, tendo ritmos de regionais, 
bolero, brega e outros. Os cantores participaram com 
cachê totalmente gratuito, contribuindo com esta 
ação solidária.  A ação contribuiu financeiramente 
com o Projeto Casa Azul e Casa da Amizade. 

HONRARIA – A diretoria entregou ao Armazém 
da Construção, Massabor e CR Supermercados o 
diploma especial de “AMIGO DO CME DA ACES”, 
reconhecendo a parceria no associativismo 
empresarial e o incentivo ao protagonismo de 
mulheres empreendedoras.

CME 22 Anos: protagonismo feminino,
gestão de negócios e reconhecimento empresarial
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A experiência empresarial de mulheres

Apresentação musical por cantores da cidade

CR Supermercados

Massabor

Armazém da Construção
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Na segunda-feira (07/01), o presidente Roberto Branco 
e a diretoria do CME da Aces receberam o presidente da 
Faciapa, Alberto Oliveira, para tratar sobre a proposta 
de instalação da Faculdade do Comércio (FAC), que 
tem como proposta oferecer qualificação inovadora e 
inteligente do comércio, varejo e serviços, conectando 
e preparando o profissional para as novas demandas 
do mundo digital. 

A proposta é tornar Santarém um polo da FAC, já 
que a maior parte do PIB da cidade corresponde ao 
setor terciário. A princípio serão oferecidos cursos 
de graduação para as áreas de: Gestão Comercial; 
Logística; Recursos Humanos e Sistemas para Internet. 
As tratativas sobre a instalação do projeto articuladas 
pela Aces nos próximos meses.

Após sancionar a lei municipal nº 20.557/2019, 
de 05 de abril de 2019, instituindo o sistema de 
estacionamento rotativo pago, conhecido como “Zona 
Azul”, a prefeitura de Santarém prospecta colocar 
o serviço em funcionamento até abril deste ano. A 
implantação do sistema deverá criar cerca de 4.000 
vagas de estacionamento, com permanência máxima 
de 3 horas por veículo, nas vias e logradouros públicos 
de Santarém. 

Entidades empresariais por vários anos pleitearam a 
implantação do sistema, que a partir de agora deverá 
será terceirizado por meio de processo licitatório. 
O decreto garante que a Zona Azul funcionará de 
segunda a sexta-feira, de 08h às 18h; aos sábados, das 
08h às 17h. Nos domingos e feriados funcionará de 
acordo com a necessidade da data.

Em períodos festivos, de alta movimentação no 
comércio, o horário poderá ser ampliado ou reduzido, 
pelo chefe do poder executivo, em concordância com 
a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT).

Para o secretário da  SMT, Paulo Jesus, essa é uma 
maneira de permitir que mais pessoas ocupem as 
vagas, minimizando os transtornos e otimizando o 
tempo daqueles que precisam ir ao centro comercial.

“Esse é um projeto que visa melhorar essa dinâmica 
dos espaços para estacionamentos nos polos geradores 
de fluxo, nas áreas comerciais, onde a gente tem muita 

demanda de fluxo e poucas vagas e poucos espaços 
para estacionamento. Lembrando que os demais 
pontos eles vão continuar existindo, como pontos 
de táxis, mototáxis, carga e descarga e também o 
estacionamento público” disse o secretário.

ÁREAS DA ZONA AZUL
Av. Tapajós, Rua 24 de outubro, Rua Fileto de Carvalho, 

Av. Mendonça Furtado, Rua Cel. Joaquim Braga, Rua do 
Imperador, Av. Dr. Anysio Chaves, Av. Bartolomeu de 
Gusmão e Av. Sérgio Henn, bolsão do Mercadão 2000 
e a Praça Rodrigues dos Santos. (Informações Prefeitura 
de Santarém)

 Proposta de instalação da FAC,

Prefeitura de Santarém prevê funcionamento

em Santarém

da Zona Azul para abril deste ano
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No período de 21 a 24 de novembro, a Associação 
Comercial e Empresarial de Santarém e o Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE/PA) 
realizaram a MISSÃO EMPRESARIAL A FLORIANAPÓLIS/
SC, com a participação da BioTec-Amazônia e 
Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e 
Universidade Estadual do Pará (UEPA).

O grupo visitou mais de 10 ambientes de inovação 
de Florianópolis com o objetivo de acelerar a curva 
de aprendizado, buscando estratégias e metodologias 
aplicadas. A viagem gerou uma importante rede de 
contatos com mais de vinte líderes e representantes de 
instituições que se dispuseram a ajudar no importante 

processo de criação da cultura de inovação na região 
oeste do Pará e a construção do Centro Regional de 
Inovação ACES.

A Missão Empresarial faz parte do processo de 
implantação do futuro Centro de Inovação Aces, que 
funcionará no térreo da entidade, com a proposta de se 
tornar um espaço aberto ao surgimento de inovações, 
capaz de reunir empresas, indústrias e universidades 
para desenvolver projetos estratégicos em conjunto.

A Aces e Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 
Educação Profissional e Tecnológica (Sectet) articulam 
um Acordo Técnico de Parceria para iniciar as instalações 
do Centro de Inovação, a partir de 2022.

Missão Empresarial: Aces e Sebrae fazem imersão
sobre cultura de inovação em Florianópolis

Visita técnicas nos espaços de inovação

Conhecendo as ações do SEBRAE

Agenda Técnica no SEBRAE

Roberto Branco – presidente da Aces
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NOVOS ASSOCIADOS
Buffet Emanuel Jennings Meu Seu Nosso Guarda Roupa Compartilhado

Almeida Diagnósticos A Inox

Vidrart's Inox e Vidraçaria Ceafe Contabilidade

S E F Comunicação ME Atho Tech Segurança Eletrônica e Informática

Arbitral - Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem 
do Pará

Associação dos Empreendedores de Turismo em Meios de 
Hospedagem de Alter do Chão – AETHA

Panificadora Massamix Santarém Empreendimentos Imobiliários – SEI

Norte Log Galpão 4x4 Auto Center

Novo Lar Show Car Estacionamento

Brauvida Biomed

CONHEÇA OS SERVIÇOS ACES
· Consultas de CPF e CNPJ através do Serviço Central de Proteção ao Crédito - SCPC;  
· Certificados Digitais com validação por videoconferência via Safeweb; 
· Locação de salas e auditório com 50% de desconto para associados; 
· Rede de convênios para associados, colaboradores e dependentes com mais de 100 
serviços com descontos exclusivos; 
· Desconto de 30% em graduação e pós-graduação na Ulbra; 
· Convênio com Cartório de Protesto PA – Instituto de Protesto (IEPTB); 
· Certificado de Origem para empresas do setor de grãos; 
· Taxas e linhas de crédito especiais exclusivas para associados no Sicredi;  
· Descontos em palestras, cursos e treinamentos promovidos pela ACES;
*Mantenha suas mensalidades em dia e contribua com o associativismo empresarial.


