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SUCESSO

Sicoob Paulista registra grande evolução
Em cinco anos, capital social cresceu de R$ 112 mil para R$ 4,6 milhões e cooperados, de 68 para 3.350
Nascido em Presidente Prudente,
em 2008, com o apoio de 24 Associações
Comerciais da RA-17 da Facesp (Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo), o Sicoob Paulista traça,
desde então, uma história de sucesso. Em
cinco anos de atividades, viu a quantidade
de cooperados crescer de 68 para 3.350,
seu quadro de funcionários aumentar de
dois para 76 colaboradores, e seu capital
social integralizado saltar de R$ 112 mil
para R$ 4,6 milhões. E as metas do Sicoob para 2014 continuam a todo vapor!
O diretor-executivo da cooperativa,
Antônio João Batista de Souza, elenca o

crescimento entre 20% e 30% do capital
social e da base de cooperados como
prioridades para este ano. Além disso, o
Sicoob Paulista se empenha para finalizar os investimentos em infraestrutura e
segurança dos Postos de Atendimento
de Araçatuba, Pirapozinho e Presidente Prudente, visando atender melhor os
cooperados.
Em razão da ampliação de sua
abrangência geográfica, houve uma adequação da denominação de Sicoob Oeste Paulista para Sicoob Paulista. “Nosso
objetivo é auxiliar no desenvolvimento dos
negócios de associados de outras regiões

NOVOS PONTOS

Em Prudente, o Sicoob Paulista continua prestando atendimentos na sede da Acipp, com toda sua administração. Os
cooperados também contam com dois novos pontos de atendimentos, um na rua Siqueira Campos, 272, com estacionamento, e outro na Alameda de Serviços do Prudenshopping.

do Estado, gerando economia financeira
ao se utilizar da ampla gama de serviços
bancários”, expõe Souza. Ao todo, 49 municípios do Estado já compartilham do sucesso da cooperativa.
O Sicoob Paulista é afiliado à
Sicoob Central Cecresp (Central de
Cooperativas de Crédito do Estado de
São Paulo) e abrigado no Sicoob (Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil)
e conta com a rede apoiadora do Bancoob (Banco Cooperativo do Brasil), em
todo o País, e com convênios como o da
Rede 24 Horas, facilitando ainda mais a
vida dos cooperados.

RESULTADOS COMPARTILHADOS

Nas cooperativas de crédito, os associados, além de usuários
dos produtos e serviços financeiros, também são os donos do
negócio, já que os resultados são compartilhados. Além disso,
aplicados nas comunidades, os recursos captados pelas cooperativas do Sicoob geram desenvolvimento local, além de todas
as vantagens aos seus mais de 2,5 milhões de associados.
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INDICADORES

EDITORIAL

Caro leitor,
Lá se vão quase 87 anos desde
que a Associação Comercial e Empresarial de Presidente Prudente (Acipp)
foi instituída em prol do desenvolvimento do empresariado e do progresso do
município. Com muito empenho e dedicação, ano após ano, a entidade se fortaleceu, atraiu a parceria de inúmeros
segmentos da sociedade, e se consolidou como aquela que representa e dá
voz ao empreendedor.
Durante todas essas décadas, lutamos por nossos objetivos e ajudamos
a construir a história da nossa cidade.
Contudo, ainda podemos fazer mais!
É com postura empreendedora, que a
Acipp se mantém na vanguarda, como
é possível acompanhar nesta 5ª edição
do Viva Centro.
O notável crescimento do Sicoob
Paulista – um sonho e uma realização da
Acipp – é motivo de grande orgulho para
o empresariado e para todos os que batalham pelo fortalecimento da economia.
Por meio da cooperativa de crédito, os
associados compartilham dos resultados
obtidos, sem contar que os ativos são
aplicados nas próprias comunidades,
movimentando o comércio e a produção,
e fomentando emprego e renda.
O fortalecimento do Sicoob
Paulista vem acompanhado de outras
conquistas para a classe empresarial,
como a ampliação do leque de servi-

ços oferecidos aos nossos associados, o que ganha maior vigor com a
expansão do Departamento Comercial, possibilitando levar os benefícios da Acipp para um número ainda
maior de empresas. Outra novidade
é o trabalho em prol da criação de
células distritais da Associação, com
o objetivo de descentralização administrativa. Afinal, nosso compromisso
é nos manter próximos e acessíveis
a todos os associados, vitalizando o
comércio, a indústria e serviços de
Presidente Prudente.
Atenta às questões sociais, a
entidade viabiliza o atendimento à comunidade, especialmente às famílias
de baixa renda, por meio da Caravana da Saúde, que contabiliza mais de
63 mil atendimentos em bairros de
Prudente e da região, com foco na
prevenção. Com o apoio de nossos
parceiros, prosseguiremos em 2014
levando esse serviço à população.
Por meio dos diversos projetos,
ações e ferramentas que a Acipp disponibiliza, a entidade se mostra sempre
atuante visando ao progresso do empresariado e da cidade, com ganhos para
todos. Por isso, nossa mensagem é que
a união deve prevalecer, afinal, sabemos
que o empresário sozinho tem menos
força do que em grupo, e a Acipp existe, justamente, para canalizar esta força
conjunta traduzindo-a em benefícios.

REGISTRO DE INADIMPLENTES
Dados da Boa Vista Serviços (SCPC) indicam que a quantidade de novos registros
de inadimplentes na região administrativa
de Presidente Prudente subiu 0,7% em
janeiro de 2014, comparado ao mês anterior, com os dados ajustados. Com relação a janeiro de 2013, houve queda de
2,3%. Já no acumulado em 12 meses, foi
registrada leve queda de 0,1%, enquanto
no acumulado do ano, o indicador registrou alta de 0,2%.

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO
O indicador de recuperação de crédito subiu 6,4% ao se comparar janeiro ao mês
anterior, nos dados dessazonalizados.
Em relação a janeiro de 2013 houve queda de 7,3%. Nos dados acumulados em
12 meses, o indicador recuou 0,1%.

MOVIMENTO DO COMÉRCIO
O indicador de Movimento do Comércio,
em âmbito nacional, avançou 0,5% em
janeiro, em comparação a dezembro.
No acumulado de janeiro a dezembro
de 2013, observou-se uma desaceleração das taxas de expansão para o varejo
como um todo, repercutindo diversos fatores condicionantes, como a queda dos
níveis da confiança do consumidor e a
deterioração macroeconômica recentemente vivida.

EXPECTATIVA PARA 2014
Para este ano, apesar da expectativa de
manutenção do cenário econômico e,
consequentemente, uma tendência de
crescimento modesta para o varejo, em
âmbito nacional, o resultado de janeiro
sugere uma perspectiva mais favorável
para o setor.
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 / ArquivoAcipp
Diagramação:...................................................Audi Propaganda
Distribuição:...................................................................Gratuita
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ASSISTÊNCIA MÉDICA

Associados contam agora com Oeste Saúde
Associação firmou novo convênio para que as empresas tenham mais opções de escolha dos serviços
Entre os inúmeros benefícios oferecidos pela Acipp aos empresários associados, funcionários e dependentes de
ambos, está a assistência médica prestada por planos de saúde, por um valor mais
acessível. Em fevereiro, foi firmado um
novo convênio com a Oeste Saúde e embora a parceria já ocorresse anteriormente,
quando o plano ainda se chamava Unoeste
Saúde, houve uma ampliação do número
de médicos e convênios com hospitais. “A
proposta da Acipp é sempre contemplar os
associados com condições de escolha, de
modo que possam optar pelo convênio de
saúde que melhor se adapta à sua condição e de seus familiares. Daí a importân-

cia deste novo convênio”, pontua Ricardo
Anderson Ribeiro, presidente da entidade.
Segundo o diretor-geral da Oeste Saúde, Marcelo Cerqueira, nesta nova
fase da parceria foi firmado um contrato
com um número maior de médicos, hospitais, laboratórios e clínicas, além de um
preço geral mais acessível aos associados
da Acipp. “A Oeste Saúde conta atualmente com mais de 300 médicos credenciados.
Em sua nova fase, nosso plano de saúde
oferece atendimentos nos principais hospitais de Presidente Prudente e região, como
a Santa Casa, Nossa Senhora das Graças,
Iamada e Morumbi, Clínica de Fratura São
Lucas, entre outras”, pontua Cerqueira.

Novo convênio com a Oeste Saúde oferece
mais médicos e convênios com hospitais

ACIPP E UNIMED
CARAVANA DA SAÚDE

Parceria se prolonga Ação social ultrapassa 63 mil atendimentos
por mais de 21 anos
Ao longo dos últimos seis anos, a
Os associados da Acipp também
podem contar com o plano de assistência
médica Unimed Prudente, fruto de parceria firmada há mais de 21 anos, oferecendo tranquilidade, excelência no atendimento, conforto e segurança. Ao todo,
mais de mil vidas são seguradas por meio
desta parceria.
A Unimed Prudente oferece hoje
uma rede assistencial médica composta
por 502 médicos cooperados, 28 hospitais
credenciados e 81 laboratórios e clínicas
especializadas, além de atendimento de
urgência e emergência em todo o território
nacional, por intermédio do Sistema Nacional Unimed, presente em mais de 4,6 mil
municípios. Os associados contam com
consultas, exames laboratoriais, internações, parto, assistência funeral, seguro de
vida, transporte aéreo, Plano de Extensão
Assistencial (PEA), entre outros.
PORTABILIDADE
Os associados da Acipp têm a opção de
escolher entre a Unimed e a Oeste Saúde,
de acordo com suas necessidades. Vale
lembrar que há a possibilidade de migração
entre os planos, ou seja, a empresa associada à Acipp tem portabilidade, desde que
nas mesmas condições de carência, independentemente das questões financeiras.
“Assim, é possível migrar da Unimed para a
Oeste Saúde e vice-versa, o que também é
uma vantagem para os associados”, esclarece o presidente da Acipp.

Caravana da Saúde promoveu 63,4 mil
atendimentos em prol da comunidade de
Presidente Prudente e região. Ao todo,
foram realizadas 39 edições deste projeto
social de sucesso, que contempla a população com inúmeros serviços gratuitos
focados na saúde preventiva. Em 2014, a
Caravana da Saúde continua com força total, oferecendo aos participantes de todas
as idades a possibilidade de avaliar a saúde e ainda de desfrutar de outras ações de
beleza e recreação.
Durante a Caravana são disponibilizados gratuitamente exames de diabetes,
oftalmológicos, dermatológicos, avaliação
postural e nutricional, aferição da pressão
arterial, fonoaudiologia, biomedicina, estética, prevenção das doenças do coração
e do câncer bucal, bem como orientações
geriátricas e sobre o câncer de mama, entre outras. A ação se completa com atividades físicas e recreativas, cortes de cabelo e distribuição de mudas de árvores,
que ajudam a atrair os participantes e a
fazer do evento um grande encontro comunitário. “O objetivo é oferecer serviços
que beneficiem a comunidade, ajudando a
conscientizar sobre as atitudes preventivas
que as pessoas devem ter em relação à
própria saúde”, observa a superintendente
da Acipp, Maria Eugênia Leandro.
Para proporcionar esses benefícios, a Acipp renovou a parceria com a
Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), existente desde a primeira edição

Renovada, parceria entre Acipp e Unoeste
existe desde o início da Caravana da Saúde

do projeto. Assim, a Caravana da Saúde
continuará contando com a atuação de
cerca de 100 acadêmicos, sob a supervisão de professores. As ações desenvolvidas pelos universitários de cursos da
área da Saúde são preventivas e, quando
necessário, os pacientes recebem encaminhamento a hospitais.
“A parceria entre a Acipp e a Unoeste, por meio da Pró-reitoria de Extensão e
Ação Comunitária, viabiliza o atendimento
à comunidade durante a Caravana. O papel da extensão universitária é democratizar o saber, estreitando o diálogo com a
sociedade”, afirma a coordenadora das
Ações Extensivas da Saúde, da Unoeste,
professora Rosângela Cristovão Ferreira.
Em nome da Caravana, a Maria Eugênia agradece à Unoeste e demais parceiros. “ O projeto só é possível com o apoio
das empresas parceiras, dos associados
da Acipp e das prefeituras”, ressalta.
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COMPETITIVIDADE

Programa Empreender fortalece empresariado

Há dez anos em Prudente, programa incentiva os empresários na busca por novos mercados e tecnologias
Implantado há dez anos em Presidente Prudente, por intermédio da Acipp, o Programa Empreender busca criar mecanismos
de capacitação, mobilização, disseminação
do empreendedorismo e do associativismo.
É por isso que se tornou uma das melhores
ferramentas de desenvolvimento empresarial, uma vez que sua intervenção setorial
difunde conhecimentos entre seus participantes, ampliando sua força para enfrentar problemas e disseminar os modos de resolução.
Ao todo, em Prudente, há mais de 50
empresas participantes do projeto, por meio
da Acipp. O objetivo é elevar a competitividade e, consequentemente, a sobrevivência
das micro e pequenas empresas. “Assim,
o Empreender incentiva a busca de novos
mercados e tecnologias, e sensibiliza os
empresários para adoção de posturas frente
aos desafios atuais e futuros, além de desenvolver lideranças empresariais”, pontua
o presidente da Acipp, Ricardo Anderson
Ribeiro. De acordo com a coordenadora
do projeto em Prudente, Célia Aparecida
Evangelista Viotto, o Empreender desenvolve, na cidade, os núcleos automotivos,

NÚCLEOS SETORIAIS

Participantes do Empreender são incentivados
a desenvolver lideranças empresariais

de cabeleireiros e contabilistas. E para
este ano, a meta é formar mais três frentes
setoriais na sede regional: o de mototaxistas, de lojas de materiais de construção e
de estética facial e corporal. “Será feito um
levantamento das expectativas de cada
segmento, para que juntos possamos pleitear apoio e buscar soluções para os problemas detectados”, comenta.

O Programa Empreender, realizado pelo Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em parceria com as
Associações Comerciais e a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil
(CACB), está presente em todas as
unidades federativas e visa o fortalecimento da micro e pequena empresa ao reunir empresários de um
mesmo município nos chamados núcleos setoriais. São grupos de empresários de um mesmo segmento
que se reúnem periodicamente nas
associações comerciais. Assim, o
empresariado, com o apoio de um
consultor que modera as reuniões,
discute problemas comuns e busca
soluções conjuntas. “O grande diferencial é que as soluções vêm de
‘baixo para cima’, ou seja, são apontadas e executadas pelos próprios
empresários”, relata Viotto.

NÚCLEO CONSOLIDADO

Narp integra Empreender Competitivo
Com foco na melhoria da competitividade empresarial nos núcleos setoriais
consolidados e mais evoluídos, o Programa
Empreender Competitivo engloba, em Presidente Prudente, o Núcleo Automotivo da
Região Prudentina (Narp), que hoje reúne 22
empresas. A coordenadora do programa, na
sede regional, Maria Eugênia Leandro, explica que a ação apoia iniciativas de empresas
participantes de núcleos setoriais com mais
de dois anos de atuação, sendo que os projetos são selecionados a partir de um edital.
“O programa busca o fortalecimento
das empresas, por meio do apoio a projetos
de núcleos setoriais, com o intuito de gerar
aumento no número de postos de trabalho,
na receita das empresas e na competitividade”, enfatiza Maria Eugênia. De acordo com
ela, a Acipp e o Sebrae ajudam a promover

ações para melhorar a permanência da empresa no mercado ou sua relação com outras
empresas do segmento, seja pela redução
dos custos, melhoria dos produtos ou processos que destaquem a empresa em seu
setor. “Um dos projetos que o Narp realiza,
por exemplo, é o Pit Stop, que oferece inspeção veicular gratuita”, observa.
Em 2014, as atividades do programa
foram retomadas já no início do ano, sendo
que os núcleos se reúnem a cada 15 dias
para desenvolver projetos em prol de seus
segmentos. Maria Eugênia conta que a expectativa é que assim que os grupos de cabeleireiros e contabilistas exerçam dois anos
de atividades, também pleiteiem sua inserção no Empreender Competitivo – um projeto mais amplo, que conta com maior aporte
de recursos e apoio do Sebrae e parceiros.

Ação Pit Stop, realizada pelo Narp,
oferece inspeção veicular gratuita

Consultora auxiliará na implantação de núcleos
As regiões de Presidente Prudente e Araçatuba foram contempladas com
uma consultora contratada pela Federação das Associações Comerciais do Es-
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tado de São Paulo (Facesp) para prestar atendimento ao Projeto Empreender.
Elisabete Algazal atuará com o objetivo
de implantar núcleos do programa em

pelo menos dez cidades, por meio de
edital, de modo que mais projetos sejam
elaborados e apreciados, e passem a integrar o Empreender.
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INVESTIMENTO

Este ano inicia com forte expansão comercial
Com equipe ampliada, Acipp estará mais próxima dos associados e buscando por novas empresas
Para a Acipp, a expansão comercial
é sempre uma necessidade. Com o crescimento e a consequente elevação da receita, é possível levar mais benefícios para
um maior número de empresários, fortalecendo associados e a própria entidade. Visando dar mais robustez ao Departamento
Comercial, a Acipp adquiriu no final do ano
passado metade do 5º andar do prédio
onde está localizada sua sede, na área
central de Presidente Prudente.
Esta ampliação possibilita o aumento da equipe Comercial, que passará a contar com cinco colaboradores. Além disso, o
espaço vai abrigar a Superintendência, a
sala de reuniões para atendimento comercial e a sala de Comunicação. A expansão
alcança também a frota do Comercial, agora com três veículos plotados. Dessa forma, a Acipp passa a realizar cerca de 300
visitas por mês, dando acompanhamento
às empresas associadas, bem como buscando novas adesões.
“O objetivo é levar até as empresas informações sobre os inúmeros serviços que têm à disposição, por meio da
Acipp, como certificações digitais, assis-

Frota do Departamento Comercial conta agora
com 3 veículos plotados

tência médica, consulta jurídica, convênio
na área educacional, Projeto Empreender,
Programa de Orientação e Estágio, correspondente bancário Sicoob, consulta ao
banco de dados da Boa Vista Serviços, entre outros”, enumera a superintendente da
Acipp, Maria Eugênia Leandro. “A expansão do Departamento Comercial fortalece
bastante esse trabalho”, conclui.

Novo espaço abrigará a Superintendência, a
sala de reuniões e a sala de Comunicação

DESCENTRALIZAÇÃO
O objetivo da Acipp é que a receita adicional oriunda da expansão do Departamento Comercial seja convertida na
criação de células distritais da entidade,
que atuarão com diretoria própria e terão o trabalho focado em suas regiões
de abrangência. Trata-se de um modo de
descentralizar os trabalhos desempenhados pela Associação, sendo que a meta é
inaugurar a primeira sede distrital ainda
neste ano, contemplando os estabelecimentos comerciais e industriais localizados na abrangência da Cecap e Cohab.
“A Acipp já oficializou o pedido do
terreno junto à Prefeitura, em sistema de
comodato. Desta forma, a Associação
entra com a construção da sede e de um
salão de eventos anexo”, pontua o presidente da entidade, Ricardo Anderson
Ribeiro. De acordo com ele, este salão
funcionará como um centro comunitário,
com capacidade para 300 pessoas. “Além
de atender eventos de empresários associados à entidade, o espaço também poderá ser utilizado pela comunidade dos
bairros, já que se trata de uma parceria
com a Prefeitura”, acrescenta o presidente, que avalia o início desse processo de
descentralização como um grande passo
da entidade em 2014.

APOIO À AAPC
Parceira da AAPC (Associação de Apoio ao Portador de Câncer de Presidente Prudente), a Acipp conseguiu angariar o valor de R$ 15 mil com a venda de 1,5 mil
números aos associados, em prol da Campanha Natal Feliz. O cheque foi entregue
aos representantes da AAPC, Floriano Augusto de Paula Ferreira Ielo (presidente)
e Octavio Longhi (tesoureiro), na sede da Acipp, no dia 12 de fevereiro. “É com
grande satisfação que mantemos esta parceria com a AAPC, como forma de apoiar
e demonstrar todo nosso respeito pelo trabalho realizado pela entidade”, disse o
presidente da Acipp, Ricardo Anderson Ribeiro.
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PRÊMIO EXPORTA, SÃO PAULO

Premiação reconhece esforço de empresas paulistas
A RA-17 da Facesp, que inclui Prudente, foi representada pela Agrojet Indústria de Equipamentos Agropecuários
Empresas que se destacaram em
suas exportações em 2013 foram agraciadas com o prêmio Exporta, São Paulo, no
dia 24 de fevereiro, na capital. A Região Administrativa 17 (RA-17) da Federação das
Associações Comerciais do Estado de São
Paulo (Facesp), que inclui Presidente Prudente, foi representada pela Agrojet Indústria
de Equipamentos Agropecuários. A iniciativa é da Facesp e da São Paulo Chamber
of Commerce, da Associação Comercial de
São Paulo (ACSP), com o apoio do Conselho
Brasileiro das Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras (Ceciex).
A premiação, que completou sua 9ª
edição, integra o conjunto de atividades do
Projeto Exporta, São Paulo e visa estimular produtores, em especial os de pequeno
porte, a se engajarem em operações de
exportação. “Também é um reconhecimento ao esforço de muitos, cujas vendas
externas estão em forte expansão”, acrescenta o vice-presidente da RA-17 e presidente da Associação Comercial e Empresarial de Presidente Prudente (Acipp),
Ricardo Anderson Ribeiro.

em nível de classificação fiscal da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCMs).

RECONHECIMENTO

Prêmio foi entregue aos destaques de 2013,
em fevereiro, na capital

As empresas foram selecionadas,
a partir das informações fornecidas pela
Secretaria de Comércio Exterior (Secex),
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, abrangendo
alguns critérios, como diversificação dos
mercados de destino das exportações,
em nível de países, e incorporação de
novo produtos à pauta de exportações,

O gerente-geral da empresa prudentina Agrojet, Ary Jianelli Júnior, conta que esta
é a primeira vez que a empresa participou da
premiação. “Foi uma grande surpresa, pois
nossa exportação não é significativa, mas
foi reconhecida pelo esforço em procurar novos mercados”, afirma. De acordo com ele, a
Agrojet atua em 26 Estados brasileiros e no
Distrito Federal, distribuindo seus produtos
para quatro mil postos de vendas no Brasil.
Além disso, tem exportações constantes para
países como Panamá, Guatemala, Peru,
Uruguai, Venezuela, Costa Rica, Senegal,
Moçambique, Angola e África do Sul.
E a premiação busca, justamente, reconhecer o esforço dos produtores paulistas.
“O objetivo é fomentar a cultura exportadora,
mobilizando e sensibilizando empresas paulistas a expandir vigorosa e continuamente
suas vendas ao exterior, propiciando, assim,
o aumento da renda e a geração de novos
empregos”, observa o presidente da Acipp.

