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A história da Associação se confunde
com a evolução da cidade, impulsionada
pelo comércio e indústria

HISTÓRIA

ACIPP COMEMORA 86 ANOS DE ATIVIDADES
Dia 26 de junho, a Associação Comercial e Empresarial de
Presidente Prudente (Acipp) está celebrando 86 anos de sua
fundação. Com suas atividades iniciadas apenas 10 anos após
a emancipação territorial e administrativa de Presidente Prudente, que se deu em 14 de setembro de 1917, a entidade tem sua
história intimamente ligada ao progresso da cidade.
A criação de uma Associação Comercial se deu em um breve
período, graças a um grupo de comerciantes locais com sentimento associativista. Eles acreditavam e confiavam que juntos
fariam mais e melhor pelo comércio e pela comunidade. “Desta
forma, participaram ativamente do progresso de Presidente Prudente, pleiteando junto aos governos do município, estadual e
federal, bem como a outras organizações públicas e privadas,
apoio na forma de investimentos e outras providências necessárias ao desenvolvimento econômico e social da cidade”,
comenta o presidente da Acipp, Ricardo Anderson Ribeiro.

1º prédio - Fruto da união de pioneiros, a
Associação Comercial foi fundada em 1927

Ainda de acordo com ele, vem sendo assim há mais de oito
décadas, com a Acipp assumindo um papel protagonista nos
destinos do município e obtendo conquistas que se refletem no
bem-estar e qualidade de vida dos prudentinos. “Em sua rica
história, a Associação defendeu os interesses do comércio, agricultura e indústria; no entanto, sempre atenta e atusas sociais”, diz Ribeiro.
ante nas cau-

Registro histórico
Folhear as atas de reuniões da Acipp, desde a fundação, nos remete à intensa
das, nas
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olletta de
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vias férreas e urbanas, no correio, segurança, iluminação pública e coleta
titida
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dess,
lixo, solicitação de créditos para a lavoura e iniciativas de apoio a entidades,
como a Santa Casa, Lar Santa Filomena, Seminário Diocesano e Corpo
de Bombeiros são alguns dentre tantos exemplos da atuação da Acipp,
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registrados nas atas. Na área da Educação, a entidade incentivou e apoiou
dente
a criação de escolas e a abertura das primeiras faculdades em Presidente
Prudente, e também da unidade do Senai na cidade.
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“Honramos e damos sequência a esta tradição, contribuindo
efetivamente para o progresso dos nossos associados e também da
a
cidade, pois a Acipp busca sempre a melhoria da qualidade de vida
dos moradores. Este é o papel social que temos orgulho em exercitar”,
ressalta o presidente.
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EDITORIAL

1ª DIRETORIA - ELEITA
NA ASSEMBLEIA DE
FUNDAÇÃO DA ACIPP

Caro leitor.
As Associações Comerciais no Brasil
remontam ao período colonial e, desde então, são presença constante, das
capitais às pequenas cidades, contribuindo com os avanços da sociedade
brasileira.
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Em Presidente Prudente não foi diferente. A Assembleia Geral de fundação
da Associação Comercial foi realizada
no dia 26 de junho de 1927, apenas 10

Como forma de homenagear
associad
a todos os associados
que passad entidade, ao
ram pelos quadros da
longo dessas mais de oito décadas,
destacamos a primeira diretoria. Por
meio desses antigos e pioneiros dirigentes, o Viva Centro presta um
tributo ao associativismo e à nossa
Acipp, pelos seus 86 anos de união,
trabalho e comprometimento com a
causa pública.

Presidente – Augusto Jesus
Vice – José Agueras Plazas
1º Secretário – Armando Pinto Oliveira
2º Secretário – João Amaro
1º Tesoureiro – Felício Elias João
2º Tesoureiro – José Scivitaro
CONSELHO CONSULTIVO
João Buchala
Emílio Mori
J.C. Bairbarks
Félix Jubram
Donato Armelin
Alexandre Fernandes
Amadeu Paulo Morgado

Apoio à comunidade
Ao participar da vida prudentina, a Acipp
apoia entidades como as que trabalham com
crianças e adolescentes, e com portadores
de câncer, entre outras. No primeiro caso, há
uma intensa divulgação da campanha Leão
Amigo, na época que antecede a declaração
do imposto de renda. O objetivo é aumentar
a destinação do IR para o Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente
(FMDCA) local, acompanhando um esforço
conjunto das Associações Comerciais do
Estado de São Paulo.
“Esses recursos são direcionados para
projetos voltados à criança e ao adolescente
nas áreas de educação, saúde, lazer, cultura,
esporte e profissionalização. Isso é muito
importante para o município e não causa
impacto no bolso do doador”, ressalta o
presidente da Acipp, Ricardo Anderson
Ribeiro.
Também a Associação de Apoio ao Portador
de Câncer de Presidente Prudente (AAPC)
também recebe apoio da Acipp, que colabora
com a campanha Natal Feliz, promovida em
prol da entidade, efetuando a arrecadação
junto aos empresários associados e
encaminhando esse montante à AAPC.
Viva Centro é uma publicação bimestral da Acipp (Associação
Comercial e Empresarial de Presidente Prudente)
Presidente:...........................................Ricardo Anderson Ribeiro
Jornalista responsável:...................Heloísa Miguel (MTb 15.283)
Fotos:.............................................Lucas Marques/ Arquivo Acipp
Diagramação:...................................................Audi Propaganda
Distribuição:...................................................................Gratuita
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A premiação anual é destinada àqueles
que se destacam em suas atividades e são
exemplos para a sociedade

RECONHECIMENTO

Comerciantes e industriais são homenageados
Todos os anos, a Acipp reconhece
publicamente os talentos do comércio
e da indústria – personalidades que
são exemplos de trabalho e dedicação.
Os homenageados inspiram os demais
pelo profissionalismo na condução de
seus negócios, e pela contribuição ao
desenvolvimento das atividades comercial
e industrial em Presidente Prudente.
Por seu destaque, são eleitos como
profissionais símbolos do ano.
Em 23 de maio de 2013, o Centro das
Indústrias do Estado de São Paulo
(Ciesp) em parceria com a Associação
Comercial e Empresarial de Presidente
Prudente (Acipp) homenagearam como
“Industrial Símbolo de 2013”, João Carlos
Marcondes, proprietário da Marc-Fil, uma
empresa de engenharia e consultoria.

O industrial João Carlos Marcondes, entre o
presidente da ACIPP, Ricardo Anderson Ribeiro,
e o diretor do CIESP, Wadir Olivetti Júnior

Já no mês de julho, a homenagem será
para o “Comerciante Símbolo de 2013”.
Os profissionais eleitos são exemplos para
os seus pares e a comunidade, e recebem
o justo reconhecimento por ajudarem no
progresso da cidade e da região.

Curiosidade
Essa tradição teve origem no ano de
1958, quando em 16 de julho a Acipp
prestou homenagem aos comerciantes e
industriais, num jantar de confraternização
no restaurante Ambassador, com entrega
de placas comemorativas; Os premiados –
Adib Buchalla, comerciante, e João Peretti,
industrial – foram escolhidos por serem os
mais antigos em suas atividades e com
proeminência na vida comercial da cidade.
Desde então, as homenagens acontecem
anualmente.

CONHEÇA OS HOMENAGEADOS DOS ÚLTIMOS 10 ANOS
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008

ALBERTO SANO...........................................................INDUSTRIAL
NELSON BOTTI.......................................................COMERCIANTE
IRIO ZUNTINI.................................................................INDUSTRIAL
ZARIFE JORGE CAIADO.........................................COMERCIANTE
LUIZ HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA.......................INDUSTRIAL
CLEÁUDIO R. MUCHIUTTI........................................COMERCIANTE
ELIZABETE JORDÃO MORANDI ................................INDUSTRIAL
ARMANDO, NELSON e RUBENS GONÇALVES..COMERCIANTES
NILSON RIGA VITALE.....................................................INDUSTRIAL
JOSÉ LUIS ZAMPIERI BERTACO..............................COMERCIANTE
KAZUO, NOBUO FUKUHARA E TOHORU HONDA......INDUSTRIAIS

2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013

ANTÔNIO ODÉCIO SARTORI .................................COMERCIANTE
FIORAVANTE, ORIVALDO E LÍDIO - FAMÍLIA SCALON...INDUSTRIAL
GERVÁSIO COSTA..................................................COMERCIANTE
DOMINGOS E ELZA – BEBIDAS WILSON...................INDUSTRIAL
ANTÔNIO MASCHIO................................................COMERCIANTE
FRANCELINO DE SOUZA MAGALHÃES......................INDUSTRIAL
DAVID LUIZ DE OLIVEIRA.......................................COMERCIANTE
ANTÔNIO PLEGRINI.....................................................INDUSTRIAL
NEWTON CELSO ESPER........................................COMERCIANTE
JOÃO CARLOS MARCONDES.....................................INDUSTRIAL

VALORIZAÇÃO

Acipp reconhece
mérito de
profissionais
No 86º aniversário, entidade homenageia Roberto Alcaras (in memoriam) e
Geraldo Soller, pelo trabalho
Como parte da celebração pelo seu aniversário, a Acipp homenageia dois homens que ajudaram a edificar a entidade:
o gerente administrativo Roberto Alcaras
(in memorian), que trabalhou na Acipp por
50 anos, até seu falecimento em 2008;
e o jornalista Geraldo Soller, que há 36
anos atua junto à entidade.
Ambos emprestarão seus nomes a salas
da Associação, que já receberam placas
de identificação e quadros com a caricatura dos homenageados.

ROBERTO ALCARAS
O prudentino Roberto Alcaras começou
a trabalhar na Acipp aos 14 anos, como
office boy; e faleceu aos 64 anos, ainda
atuando na entidade com extremo zelo
e profissionalismo, conforme atestam
familiares e colegas de trabalho. Durante
esse percurso, casou-se, tornou-se pai de
três filhos, graduou-se em administração
de Empresas e assumiu o cargo de gerente
Administrativo. “Ele sempre foi bom
esposo, pai e avô. Um homem dedicado
à família, que tinha um amor enorme pelo
trabalho e uma dedicação incondicional
à Associação”, conta a esposa Maria
José. “Essa bonita homenagem é muito
importante para nós, familiares”, revela.

GERALDO SOLLER
Natural de Pradópolis (SP), Geraldo Soller
mudou-se para Presidente Prudente aos seis
anos e muito jovem começou a trabalhar na
gráfica do jornal O Imparcial. Aos 14 anos, o
então tipógrafo escreve sua primeira crônica
esportiva. Abria-se, assim, para a atividade
jornalística, à qual vem dedicando sua vida
profissional, incansavelmente. Em 1977,
O Imparcial funcionava no prédio da Acipp
e, com a proximidade, veio o convite de
Roberto Alcaras para que Soller assumisse
a assessoria de imprensa da entidade,
onde escreve O Cairu, primeiro jornal da
Associação, onde colabora até hoje. “Já são
36 anos de trabalho com uma boa e feliz
convivência”, depõe o homenageado.
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Desde que o projeto foi iniciado, em junho
de 2008, mais de 50 mil atendimentos já
foram prestados

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Caravana leva saúde a Prudente e região
O compromisso da Acipp com a qualidade de vida da população se dá, também,
por meio da Caravana da Saúde, projeto que em cinco anos fez mais de 50 mil
atendimentos em Presidente Prudente e
cidades vizinhas. Neste primeiro semestre foram realizadas três edições: em
Prudente - no bairro Humberto Salvador
e outros oito adjacentes - e em Alfredo
Marcondes e Presidente Bernardes; totalizando mais de 4 mil atendimentos aos
moradores.
Promovida pela Acipp e pelo Instituto
Paulo Ribeiro de Ação Social, a ação é realizada graças às parcerias com a AAPC
(Associação de Apoio aos Portadores de
Câncer) e Unoeste, que levam mais de
100 acadêmicos para realizar os atendimentos com a supervisão de professores.
o projeto também conta com o apoio do
Instituto Embelleze, Suppera – Urologia
Avançada, e diversas empresas de Presidente Prudente.
A Caravana da Saúde oferece orientações paraa prevenção de doenças cardíacas, sobre câncer de próstata e de
mama, realiza, além de triagem para fonoaudiologia, atendimentos de avaliação

Caravana da Saúde já promoveu mais de 50 mil atendimentos

postural, teste de acuidade visual, exame de
diabetes, entre outros. A ação conta também
com atividades físicas e de recreação. “É um
estímulo à prevenção e ao cuidado constan-

te com a saúde, em um contexto de integração comunitária”, pontua a superintendente
da Acipp, Eugênia Leandro. “Estamos muito
felizes com o sucesso do projeto”.

IMPOSTOS
Reprodução Internet

Impostômetro
registra e Acipp
divulga
Para divulgar o montante que o governo
arrecada em impostos, a Federação das
Associações Comerciais do Estado de
São Paulo (FACESP) e a Associação
Comercial de São Paulo (ACSP)
instalaram no centro da capital paulista,
em 2005, o “Impostômetro” – painel que
contabiliza, em tempo real, a arrecadação
tributária; sendo que mais de nove trilhões
de reais já foram arrecadados em oito
anos de existência.
Constantemente a Acipp divulga
em Presidente Prudente, por meio
da imprensa, o valor registrado no
Impostômetro, e ainda detalha o montante
referente ao nosso município. “O objetivo
é mostrar aos moradores esse valor,
gerar a reflexão sobre os impactos da
tributação e estimular a União para que
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SICOOB PAULISTA

o dinheiro seja aplicado em benefícios para
nossa cidade”, justifica o presidente da
entidade, Ricardo Anderson Ribeiro.
ACOMPANHE
Saiba o quanto o País, os Estados e os
municípios estão arrecadando em impostos
em www.impostometro.com.br. Ao fazer
compras, por meio do código de barras
dos produtos dá para saber o quanto de
imposto está embutido, usando um aplicativo
para celular disponível gratuitamente para
download no Google Play, para dispositivos
Android; e no App Store, para iPhone. Você
pode obter o histórico de suas compras e o
total de impostos pago.

O Sicoob Oeste Paulista agora é
Sicoob Paulista, já que a Cooperativa
de Crédito vem ampliando sua
abrangência geográfica. Em maio,
por exemplo, foi incorporada mais
uma agência Sicoob, desta vez
em Campinas. O Sicoob Paulista
nasceu Sicoob Oeste Paulista,
em 2008, fruto de uma iniciativa
liderada pela Acipp com a adesão
de dezenas de outras Associações
Comerciais (em 2013, atingiu-se a
marca de 50 entidades). O objetivo
é auxiliar no desenvolvimento dos
negócios dos associados, gerando
economia financeira ao se utilizar da
ampla gama de serviços bancários.

