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UMA PUBLICAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

ACIPP APOIA ACESSO DE JOVENS AO TRABALHO
Por meio do PROE, entidade faz a ponte entre estudantes e empresas interessadas na contratação

Atendimento do PROE na sede da ACIPP: programa contará também com Menor Aprendiz

Com o objetivo de direcionar jovens maiores de 16 anos ao trabalho, através do estágio,
a ACIPP (Associação Comercial e Empresarial de Presidente Prudente) mantém o PROE
(Programa de Complementação Educacional) - Estágios. Por meio dele, a entidade recebe inscrições de estudantes dos ensinos profissionalizante, médio e superior, e cadastra os
empresários que oferecem as oportunidades de
aprendizado profissional.
O PROE ficará ainda mais completo assim
que a ACIPP estiver trabalhando, também,
com o Menor Aprendiz. A missão de conectar
estudantes em busca de trabalho a empresas estará ampliada com este programa, voltado a jovens entre 14 e 24 anos de idade. A entidade
aguarda o registro provisório e deverá iniciar as
atividades do Menor Aprendiz no início do segundo semestre.
“A ACIPP apoia o ingresso desses jovens
no mercado de trabalho, onde irão colocar em
prática sua aprendizagem teórica. Ao mesmo
tempo, presta um serviço às empresas, visto
que os programas são criteriosamente desen-

volvidos, inclusive com o acompanhamento
dos contratados”, expõe o presidente da Associação, Ricardo Anderson Ribeiro.
Por meio do PROE, os jovens têm a oportunidade de aprender, se relacionar e amadurecer
profissional e pessoalmente. Já os empresários
ficam tranquilos quanto aos aspectos legais e administrativos da contratação. “A ACIPP cuida
desde a triagem e seleção dos candidatos, emissão e prorrogação dos contratos, rescisão contratual, até a emissão dos boletos de pagamento, entre outras providências”, ressalta Ribeiro.
“Por meio do PROE, a contratação de jovens ficou mais fácil e ágil. Consideramos que
esta é uma ótima oportunidade para o aprendizado mútuo”, confirma Paula Yumi Mikami,
encarregada de DP da Dicoplast.

Serviço
Interessados no PROE obtêm informações
no prédio da ACIPP, situado à Rua Siqueira
Campos, 602, Centro, Presidente Prudente, ou
pelo telefone (18) 2101-1542.

Opiniões
“O PROE considera as especificidades
de cada empresa e destina jovens que se
adaptam bem. Atualmente temos nove
estagiários, mas desde que aderimos ao
programa, no ano passado, já efetivamos
vários jovens.”
Jéssica de Araújo Magalhães Leal, analista de DP da Bevicred
“Fiz o cadastro no PROE e em setembro
de 2014 fui selecionado. Tenho aprendido
muito. Vejo o estágio como uma grande
oportunidade de desenvolvimento, que possibilita a integração no mercado de trabalho
e a chance de crescer dentro da empresa.”
Daniel Sanches Nezzi, 19 anos, estudante
de marketing e estagiário da Bevicred

EDITORIAL

88 ANOS DA ACIPP
Em 26 de junho, a ACIPP comemora 88 anos de atividade – uma
história de sucesso que inspira a comunidade e as novas gerações de
empresários. Fundada em 1927, a entidade vem honrando, ao longo
de quase nove décadas, o espírito pioneiro dos primeiros comerciantes
que – quando Presidente Prudente ainda nem chegara aos 10 anos –, já
vislumbravam que unidos poderiam fazer mais e melhor pelo comércio
e pela comunidade.
O papel protagonista que a ACIPP assumiu, quando de sua criação,
perdura até hoje, expresso na diversidade do comércio, na força da indústria
e em qualidade na prestação de serviços. Para tanto, foram constantes

os investimentos em infraestrutura e na implementação de produtos e
serviços voltados ao progresso do empresariado local, de tal forma que a
ACIPP supera, em 2015, o número de 3 mil empresas associadas.
Graças à representatividade conquistada, a entidade une os
empresários em torno de objetivos comuns, e contribui para sua
participação efetiva nas decisões econômicas, políticas e sociais – o que
se reverte em benefícios para todos.
A atual diretoria aproveita a data comemorativa para expressar, mais
uma vez, seu firme propósito de continuar trabalhando em prol do
empresariado e do desenvolvimento local e regional.

TREINAMENTO DO NARP

ENCONTRO DA RA-17

O Narp (Núcleo Automotivo da Região
Prudentina) - integrante do Projeto Empreender - realizou mais um treinamento, desta
vez capacitando os participantes sobre transmissão automática, para executarem manutenção preventiva, corretiva e preditiva no
sistema automotivo.

Em maio, a ACIPP sediou o primeiro encontro de 2015 das associações da RA-17, da FACESP. Conduzido pelo presidente da ACIPP
e vice-presidente da FACESP, Ricardo Anderson Ribeiro, o evento abordou assuntos diversos
de interesse da regional, contando com representantes de Osvaldo Cruz, Álvares Machado,
Santo Anastácio, Pirapozinho, Presidente Bernardes, Mirante do Paranapanema, Presidente
Venceslau, Martinópolis e Dracena.

INDUSTRIAL DO ANO
Em 26 de junho, ocorre a cerimônia em homenagem ao Industrial Símbolo de 2015. O
prêmio foi concedido pela ACIPP, em parceria
com o CIESP (Centro das Indústrias do Estado
de São Paulo), para Itamar Oliveira, fundador
da SOESP (Sementes Oeste Paulista) e da Fosferpet, e Conselheiro da ACIPP desde 1989.

TRÂNSITO SEGURO

INDICADORES
REGISTRO DE
INADIMPLENTES

Levantamento da Boa Vista Serviços (SCPC) indicam que inadimplência do consumidor na cidade de Presidente Prudente caiu 2,2% em abril de
2015, na comparação com o mês anterior. Na comparação interanual (abril
de 2015 contra abril de 2014) a inadimplência foi 10,6% menor. Já na variação acumulada em 12 meses, o indicador subiu 4,9%.

RECUPERAÇÃO
DE CRÉDITO
Quanto ao indicador de recuperação de crédito, o cenário é de alta de
3,4% na variação mensal (abril de 2015
contra março de 2015). O aumento de
1,8% também foi notado no pagamento de dívidas (comparação entre abril
de 2015 e abril de 2014). Por fim, a recuperação de crédito caiu 0,8% na comparação acumulada em 12 meses.
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DIRETORIA DA FACESP

Pela 3.ª gestão consecutiva, Ricardo Anderson Ribeiro foi eleito vice-presidente da
FACESP (Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo), biênio
2015/2017. Ribeiro, que é presidente da
ACIPP, elenca entre seus principais objetivos
o trabalho em prol do desenvolvimento econômico regional, priorizando os interesses de
empresários e comunidade.

CARAVANA DA SAÚDE
Com o objetivo de conscientizar sobre os
perigos do trânsito e a importância de medidas preventivas e defensivas, Prudente realizou mais uma edição do “Maio Amarelo”. A
ACIPP apoiou a Semav (Secretaria Municipal de Assuntos Viários e Cooperação em Segurança Pública), responsável pelo projeto.

A 1.ª edição da Caravana da Saúde em
2015 foi realizada no Jardim Humberto Salvador, em Presidente Prudente. Na segunda
ação deste ano – a 47.ª edição do projeto –, a
ACIPP e parceiros atenderam moradores de
Osvaldo Cruz com serviços de saúde gratuitos
e atividades recreativas. As duas edições totalizaram 3.155 atendimentos.

BELEZA PARA TODOS
Em uma ação social, o Núcleo da Beleza –
integrante do Projeto Empreender – promoveu uma manhã de serviços gratuitos no Hospital Psiquiátrico Alan Kardec, em Presidente
Prudente, realizando corte de cabelo, maquiagem, estilização de sobrancelha e penteados
para mais de 80 pacientes.
Viva Centro é uma publicação 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 | Projeto Gráfico e Diagramação: Audi Comunicação
Distribuição Gratuita

BENEFÍCIO

600 COLABORADORES UTILIZAM CARTÃO ACCREDITO
Empresas afiliadas à ACIPP podem conceder vale para funcionários adquirirem produtos alimentícios

ACCredito: vale-alimentação que também
substitui as cestas básicas

Cerca de 600 colaboradores já utilizam o
cartão ACCredito, concedido para empresas afiliadas à ACIPP. O vale-alimentação,
que também substitui as cestas básicas, permite ao usuário fazer compras de produtos
alimentícios nos estabelecimentos cadastrados, como mercados, padarias, sacolões, restaurantes e açougues.
O ACCredito é fornecido às empresas sem
custo, nem taxa administrativa, favorecendo a

redução de custos. “Com ele o empresário associado dispõe de uma maneira fácil e confiável para atender às demandas de alimentação
dos funcionários. Eles podem usar o cartão
apenas em estabelecimentos locais, o que coopera para a valorização e o fomento do comércio de nossa cidade”, destaca o presidente da
ACIPP, Ricardo Anderson Ribeiro.
Além das vantagens citadas, o cartão-alimentação ainda dá ao usuário a oportunidade
de consultar on-line a disponibilidade de créditos liberados.
Patrick de Souza, analista de RH do
Hotel Campo Belo Resort - uma das empresas que aderiram ao ACCredito -, destaca a praticidade e a economia, entre os benefícios do cartão. “Com a implantação do
cartão-alimentação não pagamos taxas e
podemos utilizá-lo facilmente nos estabelecimentos conveniados. Temos 54 colaboradores que utilizam o vale desde janeiro,
quando aderimos ao sistema”, salienta.

EMPRESAS QUE UTILIZAM
O ACCREDITO:
• Arebras
• Amendoim Leras
• Associação Comercial
• Associação Unesp
• Autoeste Rodas
• Botti Financeira
• DD Servi Ambiental
• Gelo Happy Ice
• Global Pneus
• Home Care Domicílio
• Home Care Emergência
• Hotel Campo Belo
• Imobiliária Rio Branco
• Imobiliária Franco
• JSI Contabilidade
• Laboratório Arenales
• Lajes Evereste

• LG Papelaria
• Lista Mais
• Nosso Hotel
• Old Dog
• Onyx
• Ortodontic
• Parque Empresarial
• Prudente Pneus
• SOS Rodas
• Style
• Usimassa

DESENVOLVIMENTO

EM 2015, ACIPP GANHA 72 NOVOS ASSOCIADOS
De diferentes segmentos, essas empresas agora dispõem de assistência e acompanhamento da entidade
Neste ano, a ACIPP registrou 72 adesões de associados. Na lista dos ingressantes estão empresas e profissionais liberais de diversos segmentos,
como mercados, confecções, informática, alimentação, beleza, entre outros.
De acordo com o presidente da Associação, Ricardo Anderson Ribeiro, a chegada desses novos associados representa uma importante expansão comercial. “Este cenário demonstra a responsabilidade e o prestígio da
associação, que reúne os setores que mais empregam, mantendo o objetivo de colaborar para o progresso econômico dos associados e da cidade”.

Atualmente, a ACIPP contabiliza mais de 3 mil associados. “Para auxiliá-los em suas atividades e evolução, são oferecidos apoio, orientação jurídica, diversos tipos de serviços e uma programação voltada ao aperfeiçoamento contínuo, através de cursos, palestras e workshops”, explica Ribeiro.
“Damos as boas-vindas aos novos associados, bem como agradecemos
aos demais pela permanência conosco. Todo associado, qualquer que seja
a atividade ou seu porte, é muito importante para nós”, frisa a superintendente da entidade, Maria Eugênia Leandro.

NOVOS ASSOCIADOS EM 2015
A3 Rastreadores
Adelso Francisco Alves
Administradora de Bens
Advocacia Edmar Leal
Auto Elétrica Modelo
Auto Elétrica Santa Maria
Autoescola Amiguinho
Bazar Tem Tudo
Boa Impressão Informática
Bruno Roberto Eugênio
Casa de Repouso Lírio dos Vales
Casa dos Colchões
Center Calhas
Clodomira Luz Minimercado
Comercial Casa Bonita
DD Servi Yamamoto
Dany Store
Ddoli

Duplamente Propaganda & Marketing
Elio Nogueira da Silva
Empório das Tintas
Fantasia Modas
Fina Decor
Gente Mais
Global Pneus
Gottardi & Moura
Hilton Claudio Castaldelli
Hora Cardoso Sociedade de Advogados
Ideal Ambientes Planejados
Instituto Reinaldo Licera de Educação
J C Assef Consultoria
J.P Cintrus
JB Financeira
José Laércio Canuto Tarabai
Juliana Guerreiro Leite
L J P Materiais para Construção

Líder Alimentos
Liderança Extintores
Lista Telefônica Fone Fácil
Lótus
Luciana Aparecida de Souza Santos
Luciano Aparecido de Santana
Luzia da Rocha Rodrigues
Marcos Antonio Silva Cardoso
Maria Inês Líbano Moreira
Max Labor
Medeiros & Medeiros Apoio Administrativo
Miletto
Moreira Consórcio
Nacional Cargas
Novaenforma Atividades Aquáticas
Pride Commerce
Pronto Tec
Prudentina Veículos

RM Alimentos
Rafael Auto Mecânica
República da Música
Restaurante El Nino
Riaj Comercial
Salão de Beleza Fane Hair
Sapo Locadora
Sementes Presidente
Sirlei de Lourdes Ceola Martins
Soleo Piscinas
Stampa Serviços Postais
Tatiane de Lima Biazon
Temper Light
Tempero Brasileiro
Unidas
Viviani Jeep Veículos
VM Car
Willian Matias Rodrigues
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CRESCIMENTO

SICOOB PAULISTA ULTRAPASSA 4 MIL COOPERADOS
Em quatro anos, o número de empresários e profissionais liberais integrantes aumentou mais de 290%

Em Prudente, três endereços: prédio da ACIPP
( foto), Prudenshopping e Rua Djalma Dutra, 176

O SICOOB Paulista atingiu a marca de
4.098 cooperados. Com isso, registrou um
aumento de 293% no total de empresários
integrados, entre os anos de 2010 e 2014. O
total corresponde aos cadastros ativos nos 13
postos de atendimentos nas regionais: Adamantina, Araçatuba, Campinas, Dracena,
Garça, Mirante do Paranapanema, Osvaldo Cruz, Panorama, Pirapozinho, Presidente Epitácio, Presidente Prudente (três unidades) e Santa Cruz do Rio Pardo.
De acordo com seu diretor-executivo, Antonio João Batista de Souza, o SICOOB
Paulista foi criado para auxiliar no desenvolvimento dos associados, disponibilizando
ampla gama de serviços bancários com taxas e
tarifas mais acessíveis. “Entre os serviços prestados, estão cheque especial, conta-corrente,
cartões de crédito e débito, aplicações financeiras, recarga de celulares, crédito consignado e rural, cartão BNDES e seguros de vida,
empresarial e de veículos”, destaca.
A cooperativa promove ações de orientação
e assistência, através de palestras e capacitações,
com vistas a direcionar o empresário para que
consiga reduzir custos e ampliar investimentos
no desenvolvimento de seu negócio.
Com 82 funcionários, a cooperativa contabilizou um capital social de R$ 6 milhões e
hoje alcança 50 cidades, com um público-alvo
superior a 40 mil empresas.

No Brasil

Assim como o SICOOB Paulista, as cooperativas de crédito do SICOOB (Sistema de
Cooperativas de Crédito do Brasil) são instituições financeiras sólidas e seguras, regulamentadas pelo Banco Central do Brasil e integram um sistema forte e solidário, do qual
também fazem parte a Confederação Nacional das Cooperativas do SICOOB.
Maior sistema financeiro cooperativo do
País, o SICOOB contabiliza mais de 2,9 milhões de associados e 2,2 mil pontos de atendimento distribuídos em 25 Estados e no Distrito Federal. “Composto por cooperativas
financeiras e empresas de apoio, trata-se de
uma cooperativa financeira, onde os clientes
são os donos com direitos e deveres a cumprir
e, por isso, os resultados financeiros são divididos entre os cooperados”, destaca Souza.
O SICOOB é agente credenciado do
BNDES, assim os cooperados podem ser
compradores ou fornecedores através do cartão da instituição. “Recentemente o SICOOB
disponibilizou aos seus cooperados o SIPAGNET, operando com as bandeiras MasterCard, Visa e Cabal. Para maior economia, não
há adesão e a taxa de mensalidade é mais competitiva do que a da concorrência, além do percentual de cada venda ser menor que o praticado no mercado”, acrescenta o diretor-executivo
do SICOOB Paulista.

CAMPINAS EM DESTAQUE

VISITA

Desde 2006, o SICOOB atende empresários e profissionais liberais
de Campinas, vinculados à Associação Comercial e Industrial da cidade.
Porém, em 1.º de maio de 2013 houve a incorporação ao SICOOB Paulista, para proporcionar aos cooperados mais serviços e também fortalecer ainda mais o sistema. Em dois anos, o número de cooperados subiu
de 141 para 319. Em total de operações de crédito, a evolução do período foi de 701,80%, passando de 167 mil registrados em 30 de abril de
2013, para 1,3 milhão até 30 de abril deste ano.

No dia 29 de maio, a ACIPP recebeu a visita de representantes da
diretoria da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande.
Na ocasião, o diretor, Fernando Pontalti Amorim, e o primeiro-secretário, Roberto Oshiro Júnior, conheceram os trabalhos da entidade e também do SICOOB Paulista. Os empresários estão percorrendo diversas cidades onde há cooperativas de crédito, com o intuito de
conhecer modelos de sucesso, uma vez que pretendem instalar uma
unidade do SICOOB na capital sul-mato-grossense. Recebidos pelo
presidente da ACIPP, Ricardo Anderson Ribeiro, os visitantes foram
homenageados com o troféu “Marco da Paz”.
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