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RIAL

Nesta edição destacamos a história 
da grandiosa Garapeira Ypiranga, 
que é uma das nossas associadas 
mais antiga e querida por todos os 
santarenos, sendo recentemente 
declarada como patrimônio cultural 
de natureza imaterial, o que nos 
encheu de orgulho e nos remeteu à 
boas memórias.

Dedicamos uma página para 
relembrar como tudo começou, 
os ciclos que já se passaram, 
as personalidades que por lá 
já estiveram, e ainda melhor 
destacando a gestão deste 
empreendimento, que nos 
apresenta uma solidez diferenciada 
e um comprometimento com o 
associativismo empresarial, que 
certamente inspirará muitos outros.

E por falar em inspiração, nesta 
edição, continuamos trazendo 
recortes de ações de gestões 
passadas. É do conhecimento 
de todos, que temos ousado em 
projetar um futuro de inovação para 
nossa entidade, mas sem deixar 
cair no esquecimento os pleitos de 

lutas de homens e mulheres que 
já estiveram por aqui nas décadas 
anteriores. Vale a pena a leitura.

A trajetória da Garapeira Ypiranga 
e o esforço do empresariado tornam 
o associativismo necessário, por 
isso sempre incentivo pequenos e 
grandes, do mais novo ao mais velho, 
que se engajem na nossa entidade, 
que façam parte desta gestão e nos 
ajude a conquistar novos desafios. 
Esteja conosco.

Roberto Branco, presidente da ACES                 
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O Conselho da Mulher Empresária da Associação 
Comercial e Empresaria de Santarém realizou na 
noite de 26 de janeiro a cerimônia de entrega do 
Concurso Melhor Ornamentação de Fachada e Vitrine 
Natalina, que tem como objetivo incentivar o uso de 
comunicação visual nos estabelecimentos comerciais 
como estratégia de negócios, atraindo consumidores e 
impulsionando as vendas de fim de ano.

Nos meses de novembro e dezembro de 2021 a 
diretoria do CME da Aces visitou estabelecimentos 
decorados com itens natalinos, que foram colocados 
em votação chegando aos vencedores: Nádia Azevedo, 
Massabor e Massafra. Em 2020 não foi possível realizar 
a premiação do concurso por conta das medidas 
restritivas da Covid-19, sendo entregues este ano para 
os ganhadores: Pai D´égua Gelateria, Paraíso Shopping 
e Lar Brasil.

“O concurso é uma maneira de conectar os lojistas e 

consumidores na mesma vibração de natal. A premiação é 
um incentivo para que todos os anos os estabelecimentos 
apresente a melhor decoração”, destaca a presidente do 
CME da Aces, Rosemary Fonseca.
PAI D´ÉGUA GELATERIA – grinalda, símbolos natalinos 
fizeram parte da decoração de natal
PARAÍSO SHOPPING – apostou em um ambiente 
no tom branco, que transmitia paz e leveza dando 
contraste a uma realidade dura imposta pela Covid-19. 
LAR BRASIL – além da decoração da loja, o meio fio da 
rua também recebeu enfeites natalinos.
NÁDIA AZEVEDO – um ambiente com bastante luzes, 
itens decorativos para diversos lugares.
MASSABOR ORLA – o espaço foi decorado com 
mangueiras luminosas, a árvore de natal, folhagens e 
luzes.
MASSAFRA – inspirado no Natal luz de Gramado (RS) a 
fachada da empresa foi decorada com luzes.

Seis empresas recebem o reconhecimento 

Melhor Ornamentação de Fachada e Vitrine Natalina

MasMasMasMasMMa sabsabbbbsabsaborororor MasMasMasassaafsasassa rar

LaLarLarLar BrBrBrBrBrBrrasiasiasiasiaas lll Náddddiiai Azevedo
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A data 08 de março, Dia Internacional da Mulher, 
há duas décadas é esperada com muito carinho e 
dedicação pelo Conselho da Mulher Empresária da 
Associação Comercial Empresarial (CME da Aces), pois 
concede honraria às mulheres, que conseguiram driblar 
as adversidades e se destacam em suas atividades sociais 
e profissionais, que com sua trajetória incentivam outras 
mulheres a conquistar seus objetivos. A cerimônia 
ocorreu no salão do Barrudada Tropical Hotel.

“Nossa diretoria todos os anos nutre um carinho especial 
por essa honraria, que traduz o esforço feminino, a beleza 
de cada mulher e reforça que as conquistas merecem 
ser celebradas”, destaca a presidente do CME da Aces, 
Rosemary Fonseca.

A empresária Izabel Miranda recebeu a honraria 
“Destaque Empresarial”. Mulher visionária e com 
atitudes empreendedoras mudou aos 12 anos para 
Belém, onde deu início ao sonho de ser esteticista. 
Contornando os obstáculos e já mãe de dois filhos 
retornou à Belém para concluir o curso de estética. 
Em Santarém montou sua primeira clínica na própria 
residência, viajando para outras cidades vizinhas, 
capacitando vários profissionais. Os 30 anos de 
experiência de mercado rendeu a consolidação de 
um nome e uma marca forte, reconhecida por todos 
como Izabel Miranda Beauty Center.  “É mais que um 
espaço de beleza, é a realização de um sonho”, celebra a 
empresária.

A honraria “Destaque na Gestão Pública” foi 
concedida a atual secretária municipal de Trabalho 
e Assistência Social da Prefeitura de Santarém, Celsa 

Brito, graduada em Contabilidade pela Unama (Belém). 

Foi administradora do Centro de Especialidade Médicas, 
de 2003 a 2017. Exercendo o cargo de secretária desde 
1º de janeiro de 2017, já recebeu prêmios e certificações 
importantes como o Selo Unicef, Prefeito Amigo da 
Criança e o “Migra Cidades 2021’, fazendo referência ao 
trabalho de acolhimento feito em prol dos indígenas 
venezuelanos Warao.

Ana Barbosa, conhecida nacionalmente como 
Cris Doces, foi honrada com o título de “Destaque 

na Gastronomia”. Em 2013 iniciou as atividades no 
ramo de confeitaria, que logo cruzou com a carreira 
empreendedora ao comercializar empadas, bolos 
de pote e outros doces em uma temática foodbike, 
estacionada na Praça do Pescador. Foram inúmeros fins 
de tarde, que tornaram o negócio o sabor preferido 
da clientela, consequentemente contribuindo para a 
abertura da primeira loja física, Cris Doces, no ano de 
2019. A expansão do empreendimento se deu com 
abertura do quiosque Cris Doces Cafeteria Gourmet, no 
Rio Tapajós Shopping, em 2020.

O título de “Destaque na Saúde” foi concedido a 
pediatra Terezinha Leão, médica proprietária do Pronto 
Atendimento Infantil. Com uma trajetória de liderança 
na gestão, sendo atualmente responsável técnica da 
equipe de pediatria do Hospital Municipal de Santarém 
e responsável técnica da Agência Transfusional do 
Hospital Regional Do Baixo Amazonas. Desde 2011 atua 
na educação superior exercendo o cargo de professora 
do curso de Medicina da UEPA – Campus Santarém, com 
a primeira turma de medicina, sendo coordenadora do 
internato de pediatria e supervisora do Programa de 
Residência de Pediatria da referida universidade.

Quatro mulheres recebem honraria do 

Dia Internacional da Mulher

Celsa Brito
Destaque na Gestão Públicaa

Ana Barbosa
Destaque na Gastronomia

TerTerTerT rereziezieziezieziez nhanhanhahhhnhanhanhanhaha LeLLeLeeeãoãoãoãoãoão
DesDesDesDesDestaqtaqtaqtaqaqaqta ue e ue e e nanananana SaúSaúSaúSaúdededededee

Izabele Miiranranda
Destaque e Empmprese arial
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Foram 10 dias de campanha promocional em 40 
estabelecimentos comerciais, que com descontos 
atraíram o público feminino, aproveitando o mês de 
março comemorativo à Mulher.

Desde 2019, o Conselho da Mulher Empresária 
desenvolve a campanha AMO PROMO. Na primeira 
edição houve a participação de 40 empresas de 
diferentes segmentos, mobilizando os principais 

corredores comerciais da cidade (centro, shopping e 
bairros estratégicos). “Nosso compromisso é sempre 
colaborar com ações comerciais e associativas, 
incentivando o fomento econômico de Santarém e 
mobilizando os negócios, do menor ao maior porte”, 
garante a presidente do CME da Aces, Rosemary 
Fonseca.

AMO PROMO mobiliza vendas 

para o público feminino

HomHomHomenanageageageadasdasdas e e dirdirird etoetoetotetooetoetoriariariarriaiaaa dodododdood CMCMCMCMCMCC E eE eE eeE e AcAcAccAcAcesesesesese

Diirrirretoetoetetoetoetotoriariariariria dodod CMCMMMMMMMMMMEEE eEEEE  hommmenenagea aaadadadasss
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Na Praça Monsenhor José Gregório, conhecida 
popularmente como Praça da Matriz, cercada pelos 
benjamins que sobreviveram, pouco resta dos áureos 
tempos da Santarém antiga. A Catedral Metropolitana, 
o Canto Redondo e a Garapeira Ypiranga são 
testemunhas do desenvolvimento urbano e da história 
do município. Sendo essa última um ícone de gerações 
de santarenos que por lá saborearam os famosos pastéis 
de carne com caldo de cana. Inicialmente erguida 
em madeira e inaugurada no dia 07 de setembro de 
1922, nas comemorações do primeiro centenário da 
Independência do Brasil, nomeada em homenagem ao 
riacho citado no hino nacional, onde D. Pedro I deu o 
grito da nossa “liberdade”.

A garapeira teve como primeiro proprietário 
Raimundo Nonato Lages. Não demorou muito e o 
quiosque foi repassado ao senhor Raymundo Emílio da 
Rocha e Souza através da Lei Municipal nº 716, de 23 
de dezembro de 1922, concedido ao empresário pelo 
Intendente Manoel Valdomiro Rodrigues dos Santos. 
Tempos mais tarde, a garapeira foi transferida para a 
senhora Augusta Rocha Guimarães que, ao lado do filho 
Cipriano Rocha, o popular “Pequenino”, administrava o 
negócio. Em 1946, diante dos preparativos para a festa 
do Centenário da elevação de Santarém à categoria de 
cidade, o empreendimento foi revitalizado e construído 
em alvenaria. É contemporânea a construção do Tapajós 

Bar, também localizado até os dias de hoje na praça. 
Por consequência de uma queda que o deixou quase 

paralítico, o empresário Cipriano Rocha faleceu em 1987 
e deixou o ponto em testamento, com inalienabilidade 
vitalícia, para o casal Herbert Farias e sua esposa 
Juvenita Tapajós Farias, conhecidos popularmente 
como “Cacheado” e “Ninita” que, já administravam a 
garapeira desde 1975. 

Ao longo dos anos, a Garapeira Ypiranga já recebeu 
prefeitos, governadores e um presidentes da República: 
Fernando Henrique Cardoso. Em 1986, na gestão 
do Prefeito Ronaldo Campos, durante as obras do 
Complexo Arquitetônico da “Praça da Matriz”, ganhou o 
atual aspecto, perdendo as características da construção 
original.

A empresa Hebert Farias ME é associada ACES desde 10 
de março de 1975, uma das mais antigas incentivadoras 
do associativismo, em atividade, no município. É o 
ponto de encontro de políticos, jogadores de futebol, 
artistas, jornalistas e população em geral. O projeto de 
Lei nº 304/2021 que declarou como bem do Patrimônio 
Cultural Imaterial do Estado do Pará a Garapeira 
Ypiranga foi aprovado na Assembleia Legislativa do 
Estado e consolida a importância histórica, cultural e 
social do empreendimento e dos seus antigos e atuais 
proprietários que se reinventam ao longo desses 100 
anos.

Por Fábio Barbosa com informações do artigo “A Garapeira Ypiranga”, de Pe. Sidney Canto

Ypiranga: a garapeira mais 
antiga de Santarém

Garapeira Ypiranga 1940

Nin� a e Ca� eado, ge� ores da Ypiranga
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A seguir destacamos alguns fatos ocorridos nas 
décadas 1980 e 1990. É possível acompanhar os fatos 
já publicados nas edições no site www.acestapajos.
com.br. Recomendamos a leitura.

Segurança Pública no Centro 

Em 1980 surgiu a ideia de instalar no Centro Comercial 
um PM-Box. O objetivo era ampliar o número de 
policiais na área e garantir segurança pública. 

Comércio informal

Diretores e comerciantes de Santarém demonstraram 
preocupação com a grande quantidade de vendedores 
ambulantes nas praças e ruas do Centro. A ocupação 
ocorria de forma desordenada em espaços públicos, 
como a Praça Monsenhor José Gregório e Praça da 
Bandeira, em frente à entidade. O ex-Presidente Hélcio 
Amaral de Sousa enviou oficio à Prefeitura solicitando 
um ordenamento e fiscalização desse comércio 
informal. 

Incentivo à Produção Agrícola

Na gestão do ex-Presidente Raimundo Lúcio Miranda 
Medeiros, a Associação Comercial de Curitiba, doou 
ao município de Santarém um carregamento de soja 
como forma de incentivar a produção local. A doação 
foi articulada por nossa entidade e representa um 
marco na produção agrícola do Oeste do Pará.

Auditório Mário Mendes Coimbra e São Nobre

Após uma campanha para arrecadar recursos por 
várias gestões, em 1990, o ex-Presidente Manoel 
Chaves de Lima concluiu o projeto, ampliando o prédio 
e inaugurando o Auditório Mário Mendes Coimbra, 
importante espaço para realização de eventos 
corporativos e sociais. Nessa mesma época, foi iniciada a 
obra do Salão Nobre Vicente Malheiros Silva, localizado 
no segundo andar, nomeado em homenagem ao 
ex-Presidente do biênio 1955-1956.

F@ os Hi� óricos

Aud� ório Mário Mendes Coimbra

Aud� ório Mário Mendes Coimbra

NOVOS ASSOCIADOS
Colleta.com M4 Store

Doce Mundo de Festas Digital Mapas

Sofá Novo de Novo Santarém Bamboo Brindes Comunicação Visual

Planejar Design Mobili Terragraph

Instituto Spinelli de Desenvolvimento Humano
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Em um ambiente descontraído e conversa informal, 
jovens empreendedores participaram do Happy Hour 
Empresarial, organizado pelo Conselho de Jovens 
Empresários da Associação Comercial e Empresarial 
de Santarém (Conjove da Aces), na Cervejaria Tapajós, 
localizada na rodovia Everaldo Martins, na noite de 
quinta-feira (23/03).

Em uma rápida apresentação, o empresário Patrício 
Rudinelle falou sobre a atuação da COLLETA.COM no 
ramo de transporte de carga, garantido disponibilidade, 
agilidade e eficiência na entrega de cargas fracionadas, 
encomendas expressas, armazenagem e transporte 
logístico. Funcionando desde o ano passado, quando 
os investidores perceberam a demanda de mercado 
não-suprida “A gente tinha um outro negócio, que 
precisava deste tipo de serviço que a Colleta realiza 
atualmente e nem sempre conseguíamos ser atendido. 
Para cada tipo de carga temos um transporte adequado 
para atender nossos clientes”, pontuou Rudinelle.

Tiago Rodrigues e Mariana Omena apresentaram a 
franquia SOFÁ NOVO DE NOVO, que propõe entregar 

mais do que limpeza no setor de estofado, garante 
saúde e bem estar. Tiago somou os cinco anos de 
experiência no mercado e a qualidade da franqueada no 
serviço de higienização e blindagem de estofados para 
atender o mercado santareno. “É um setor crescente 
na cidade e fundamental para a saúde e bem estar da 
sociedade”, avaliam os investidores.

A marca “MÁGNOS – Viva com Significado”, 
administrado por Edson Magno, falou sobre sua 
especialidade em desenvolvimento humano e análise 
de comportamento; inteligência emocional direcionado 
para as pequenas empresas.

O Happy Hour é a oportunidade para o investidor 
se aproximar do associativismo empresarial, fortalecer 
sua rede de contatos, somar ideias e construir 
soluções. “Realizamos mais um evento com resultados 
animadores, muito bem produzido pela nossa comissão 
organizadora, cumprindo o objetivo de gerar negócios, 
formar rede de contatos, por meio dessa interação leve 
e com objetivo de fazer negócios”, afirmou o presidente 
do Conjove da Aces, Breno Marques.

Happy Hour reúne jovens empresários

para falar de negócios

Mágnos SoSooofoooo á Novo De NoNNNNoNoNovooovoovovovvo

MaiMaiMaiMaiMais ddds ds ds dds 33e 333e 33e 0 c0 0 onvonvononvonvonvo ididaidaidadaaidaaadosososososossoss eseseseseesseee pepecpecpecpececppeeciaiiaii ss DirDirrDirDDDiretoeee rereresre  durranranrr te te abeabertturarara dodo dododo d eveeveeveevee ntonto
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A diretoria do Conselho de Jovens Empresários da 
Associação Comercial e Empresarial de Santarém 
(Conjove da Aces) percorreu 1.057 quilômetros com 
destino a Marabá/Pará, na sexta-feira, 11 de março, 
com o objetivo de trocar experiências empresariais e 
associativas com o Conselho de Jovens Empresários da 
Associação Comercial e Industrial de Marabá (Acim). A 
missão contou com a participação do Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE – 
região do Baixo Amazonas), representado pelo diretor 
regional Michell Martins.

Na manhã de sábado, 12 de março, a programação 
ocorreu na sede da Acim, com a apresentação dos 
diretores do Conjove da Acim sobre negócios e os 
investimentos do setor siderúrgico na economia do 
município, pontuando os impactos negativos devido 
as questões globais (pandemia do coronavírus e o 
enfrentamento da Rússia e Ucrânia).

O ex-presidente do Conjove da Acim, Caetano Reis, 
compartilhou as ações técnicas dos projetos Feirão do 
Imposto, Saldão de Aniversário, Liquida Geral e o Sonho 
de Natal. A analista de negócios do Sebrae Marabá, 
Ilma Silva, falou sobre a participação do SEBRAE na 
execução destes eventos.

Durante o encontro, a presidente Conselho da Mulher 
Empresária da Acim, Nilva Rodrigues, apresentou as 
ações desenvolvidas pelo CME, destacando a iniciativa 
de segurança no transporte público para mulheres, 
com a exigência de pontos de ônibus seguros e o 
incentivo da venda de artesanatos visando arrecadar 
finanças para o Projeto Contém Amor.

A troca de experiência foi oportuno para a comitiva 
de Santarém, composta por nove diretores do Conjove 
da Aces, apresentar o potencial econômico do oeste do 
Pará, colocando em destaque a proposta da Aces de 
criação do Eixo Logístico, que contempla a instalação 
da Zona Portuária II, o Distrito Industrial e a viabilidade 
logística de Santarém, que ganha protagonismo no 
Arco Norte. 

“Foi um encontro com bons resultados, fizemos uma 
longa viagem para estar aqui apresentando Santarém 
e nossa entidade para a região sudeste paraense. Uma 
excelente oportunidade para conectar nossa turma 
Conjoviana, buscando agregar ainda mais com a 
economia paraense. Fica o convite para virem conhecer 
Santarém”, finalizou o presidente do Conjove da Aces, 
Breno Marques.

Nas redes sociais, o presidente do Conjove da Acim, 
Cyro Tida, demonstrou admiração pela disposição dos 

diretores em experimentar novas realidades. “Fiquei 
surpreso e feliz ao mesmo tempo, uma verdadeira 
honra recebê-los. Apresentaram aos nossos diretores e 
associados as ações que eles desenvolvem na região do 
Tapajós e fizemos o compromisso de retribuir a visita.”

Participaram desta Viagem Empresarial: diretores do 
Conjove da Aces - presidente Breno Marques, vice-
presidente Débora Martins, vice-presidente, Jefferson 
Alcântara, Diretor Jurídico Frederico Ribeiro, Vice-
Diretor Comercial Patrícia Moura, Vice-Diretora de 
Inovação Josiane Silva e os conselheiros Adolfo Pires e 
Iverson da Silva, e o diretor regional do SEBRAE – Baixo 
Amazonas, Michell Martins.

Conjove realiza Viagem Empresarial para 

Marabá e conecta os projetos do associativismo

DirDirDirDirrrDirretoettotoetoetototoriariariaaariaa dooddddd CoCoCC njoj vve

Breno MarMaMararques (ConC jovovove Ae AAAccescescesces) ) ee) ) e CyCyC roro TidTidTidTidTidTidTid (a (a (ConCo jovj ee Acim)
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Em Belém, na noite de 04 de abril, a Associação 
Comercial do Pará (ACP) realizou solenidade de posse à 
Nova Diretoria, que comandará a Associação no biênio 
2022-2023. 

Com 30 anos de experiência no associativismo, a 
economista Elisabete Grunvald é a primeira mulher 
empossada no cargo de presidente da ACP, que 
comemora 203 anos de fundação neste ano, completado 
em 03 de abril. Um dia histórico para o associativismo 
empresarial paraense.
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Em um evento para 600 convidados, a Diretoria da 
CACB para o triênio 2022-2024 tomou posse na noite 
de 30 de março, em Brasília. Na plateia, representantes 
do sistema das associações comerciais de todos os 
estados e do Distrito Federal, autoridades, políticos e 
representantes de diversas entidades empresariais.

O atual presidente da Faciapa e ex-presidente da Aces, 
Alberto Oliveira, faz desta gestão exercendo o cargo de 
vice-presidente, representando a região Norte, que 
tem como presidente o empresário, Alfredo Cotait 
Neto, atual presidente da Federação das Associações 
Comerciais de São Paulo.

Ex-presidente da Aces Alberto Oliveira 

Associação Comercial do Pará

faz parte da Diretoria da CACB 2022-2024

empossa primeira mulher presidente

Eccococ nomno ista EEEEElislislisislisabbebab te GGGruGruGruGruGrunnvald
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No fim da tarde de segunda-feira (28), a diretoria 
Executiva da Associação Comercial e Empresarial de 
Santarém (Aces) realizou o Encontro de Integração 
com a diretoria do Sindicato Rural de Santarém (Sirsan) 
para alinhar as propostas de logística portuária para o 
município.

O presidente da Aces, Roberto Branco, apresentou o 
projeto do Eixo Logístico para Santarém, já pleiteado à 
gestão pública, que consiste na instalação do Distrito 
Industrial e vias de acesso a Área Portuária II, que 
serão atrativos para instalação de indústrias na cidade. 
Ainda apresentou o processo de instalação do porto 

da Empresa Brasileira de Portos (Embraps), que se 
encontra na fase de consulta pública às comunidades 
tradicionais.

A diretoria do Sirsan propôs unir os projetos 
econômicos para apresentar aos candidatos do próximo 
pleito eleitoral, já que são projetos que necessitam de 
incentivo governamental para se chegar a conclusão, 
tanto na esfera estadual quanto federal. 

As entidades formarão uma comissão para dar 
encaminhamentos aos assuntos tratados durante o 
encontro.

O Conselho de Jovens Empresários da Associação 
Comercial e Empresarial de Santarém (Conjove da Aces) 
cadastrou 70 jovens no Programa Aprendiz Integrado, 
fruto de parceria com o deputado federal, Joaquim 
Passarinho (PSD/PA), que destinou verba parlamentar 
para qualificar jovens de Belém, Marabá e Santarém.

Nos dias 28 de fevereiro e 01 de março ocorreu 
a implantação do polo em Santarém, já com a 
participação dos jovens, que passaram pela primeira 
fase de capacitação do programa, com dinâmicas 
educativas e aperfeiçoamento profissional.

O Programa Aprendiz Integrado atende jovens na 

faixa etária de 16 a 24 anos, cursando o Ensino Médio 
ou Superior, de maneira gratuita, em um período 
de 12 meses. Foram ofertadas19 opções de cursos, 
entre eles, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de 
produção, motorista, auxiliar de informática e auxiliar 
de informática.

“O Conjove da Aces é apoiador do programa, pois 
acredita que oportunidades de qualificação são 
necessárias, principalmente quando o foco é atender 
jovens em vulnerabilidade social, que almejam a primeira 
oportunidade no mercado de trabalho”, destaca o 
presidente do Conselho, Breno Marques.

Encontro de Integração de ACES e Sirsan

Programa Aprendiz Integrado

alinham pautas econômicas para o município

qualifi ca jovens em Santarém
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