
Praça Nove de Julho ganha novo visual
REVITALIZAÇÃO

A Praça Nove de Julho, no coração de Presidente Prudente, 
está completamente remodelada. Com as obras de revitalização, o 
espaço, reinaugurado no dia 30 de novembro, ganhou novo design, 
nova iluminação e acessibilidade. Sua entrega à comunidade – toda 
iluminada para a temporada natalina – é um presente aos moradores 
de Presidente Prudente e atende às expectativas dos consumidores 
da cidade e da região, que realizam suas compras de fi m de ano no 
comércio central da cidade. 

Conforme o presidente da Associação Comercial e Empresa-
rial de Presidente Prudente (Acipp), Ricardo Anderson Ribeiro, a re-
estruturação da área central está entre as principais lutas da entidade. 
“Assim como o Calçadão da Rua Tenente Nicolau Maffei, a Praça 
Nove de Julho é considerada um dos cartões-postais de Prudente, 
e recebe milhares de pessoas diariamente. Deixá-la mais moderna, 
acessível e segura é bom para a população e para os comerciantes”, 
comenta. 

Ribeiro lembra que a revitalização do Centro torna a cidade 
mais bonita; e o local mais atrativo para toda a população. “A valoriza-
ção da região central das cidades é um movimento que ganha força 
em todo o mundo. Em Prudente, isso vem ocorrendo e a expectativa 
é que os investimentos continuem a contemplar o Quadrilátero Cen-
tral – coração do comércio prudentino”, ressalta.

De acordo com a prefeitura municipal, as obras foram iniciadas 
em abril deste ano e, entre as melhorias, foi reconstruído o traçado 
original com as pedras portuguesas que formam desenhos de ondas 
- características que fazem parte da história da cidade. O local tam-
bém ganhou novos bancos, paisagismo, modifi cação nos banheiros e 
reorganização dos pontos de ônibus e de táxi. Outro diferencial con-
siste na instalação de internet sem fi o, disponível para os visitantes 

 Para o comércio central, entrega da praça revitalizada é um marco 
nas comemorações deste fi nal de ano 

Foto antiga da praça
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Reinauguração de um dos cartões-postais de Prudente marca o início da temporada natalina na cidade

gratuitamente a partir de dezembro.
A reinauguração da praça, com sua iluminação de Natal, é 

um belo marco nas comemorações do fi nal do ano em Presidente 
Prudente. Para o comércio, preparado para receber um fl uxo ainda 
maior de consumidores, a novidade é positiva e deve contribuir para 
elevar, ainda mais, o número de pessoas que vão até o Centro para 
as compras no período noturno. 

Histórico
De acordo com registros históricos, a pra-

ça foi construída em 1918, quando era chamada 
de Passeio Público. Anos mais tarde, recebeu 
o nome em homenagem aos combatentes da 
Revolução Constitucionalista de 9 de Julho de 
1932. Ainda na década de 30, foi contemplada 
com obras de urbanização, deixando o aspecto 
“descampado”, e passando a abrigar bancos de 
concreto em meio à arborização.
A fonte luminosa foi inaugurada em 1952, e nos 
anos 90 a praça passou por reparos com troca 
de piso e construção do Teatro de Arena - Mario 
Celestino Teixeira, visual mais recente antes da 
reforma recém-inaugurada, que devolveu ao pú-
blico o espaço totalmente revitalizado.
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EDITORIAL

Uma história de lutas e conquistas 
não se constrói da noite para o dia: é um 
trabalho de muitas mentes e corações, 
em prol de um objetivo maior. Assim, os 
50 anos da Facesp, voltados ao fortale-
cimento e crescimento do empresariado 
paulista, é uma história a ser comemo-
rada por todos aqueles que buscam a 
prosperidade e se empenham por um 
País cada vez melhor. 

Foi assim também no 14º Congres-
so Facesp, com expressiva participação 
da Acipp. Sob o tema “Celebrar a história. 
Construir o futuro”, a entidade comemorou 
os 50 anos de atividades relevantes, e de-
bateu a continuidade dos trabalhos; afi nal, 
esta é a essência da Federação e das As-
sociações Comerciais que ela congrega: 
estar sempre de olho no amanhã, bata-
lhando hoje por um futuro mais promissor.

Em meia década de forte atuação 
em prol do desenvolvimento, a Facesp, 
desde seus primórdios, em 1963, se 
empenhou em unir os empreendedores 
paulistas na luta pela livre iniciativa e 
em estimular o debate aberto, objetivo 
e direto, refl etindo a pluralidade do pen-
samento coletivo. Com este mesmo es-
pírito, a Acipp – uma de suas afi liadas 
–  vem buscando, ao longo das déca-
das, novos e melhores caminhos  para 
que todo progresso alcançado pelo em-
presariado paulista, também esteja ao 
alcance dos empreendedores de Presi-
dente Prudente e região.

Juntamente com a Facesp, a Acipp 
tem o compromisso de reunir, dialogar, 
esclarecer e fortalecer a classe empre-
sarial, que exerce papel crucial para a 
economia do País, e cujo sucesso se 

refl ete na qualidade de vida de cada um 
dos brasileiros. A Acipp acompanha to-
dos os acontecimentos relevantes, com 
atenção especial à região prudentina, 
sempre se posicionando e buscando por 
soluções que atendam aos anseios do 
empreendedor e da sociedade regional.

Celebrar os 50 anos da Facesp é 
também comemorar e agradecer pelo 
empenho do empreendedor paulista, 
que apesar das difi culdades projeta e 
executa, sonha e faz acontecer, conver-
tendo oportunidades em realizações e 
contribuindo, com seus esforços, para 
o crescimento coletivo. Este agradeci-
mento deve ser estendido a todos aque-
les que acreditam na força do empre-
sariado, inclusive você, empreendedor 
prudentino, que também é protagonista 
desta história.
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MUITAS VANTAGENS AOS ASSOCIADOS

Ao fazer parte da Acipp, as empresas 
e seus colaboradores poderão ser benefi -
ciados com os seguintes produtos:

Caro leitor,

Presidente:...........................................Ricardo Anderson Ribeiro

Jornalista    responsável:...................Heloísa Miguel  (MTb 15.283)

Fotos:.............................................Lucas Marques  /   Arquivo Acipp

Diagramação:...................................................Audi Propaganda

Distribuição:...................................................................Gratuita

Foto Praça 9 de Julho:

“Tirada no apartamento da Dona Maria Aparecida Santana”

Viva Centro é uma publicação bimestral da Acipp (Associação 

Comercial e Empresarial de Presidente Prudente)

MENSAGEM DE FINAL DE ANO 
Estamos fi nalizando mais um ano de traba-
lho, dedicação e conquistas junto de nossos 
parceiros - aqueles que acreditam na Acipp 
como vetor de progresso para empresariado 
e a comunidade. Renovamos nossos votos 
de atuar incansavelmente em prol dos em-
preendedores de Presidente Prudente e re-
gião, sempre em busca do bem coletivo. 
Feliz Natal e um Ano-Novo repleto de 
oportunidades!
Forte abraço,

Ricardo Anderson Ribeiro
Presidente da Acipp

14º CONGRESSO FACESP
Para celebrar seus 50 anos de funda-
ção, a Facesp realizou, entre 18 e 20 
de novembro, em Campinas, o 14º 
Congresso. O evento foi prestigiado 
por diversas autoridades, como a presi-
dente Dilma Rousseff e o economista e 
ex-ministro Antonio Delfi m Netto, reco-
nhecedores da força do empresariado 
do Estado de São Paulo e da Facesp, 
que congrega mais de 400 associações 
em todo o território paulista e repre-
senta cerca de 240 mil empresários. A 
Acipp esteve representada e recebeu 
um troféu do Prêmio AC Mais 2013, na 
categoria Melhores Práticas BVS. “A 
premiação, realizada pela Facesp, tem 
como objetivo reconhecer e destacar 
os trabalhos da associação, e os bons 
resultados obtidos ao longo do ano”, 
observa o presidente da Acipp, Ricardo 
Anderson Ribeiro.



Como grande fomentadora do de-
senvolvimento de Presidente Prudente e 
região, a Acipp promove, com o apoio de 
diversos parceiros, inúmeras atividades 
que possibilitam ao empresariado local 
e regional, fi carem por dentro dos temas 
mais atuais em discussão no País, que im-
pactam nosso progresso socioeconômico. 
Mais que isso, os eventos também propor-
cionam momentos importantes aos partici-
pantes, que podem agregar conhecimento 

técnico, tirar dúvidas e estreitar o relacio-
namento com outros empresários e pro-
fi ssionais. No segundo semestre de 2013, 
a Acipp oportunizou o aprimoramento em 
diversas áreas, desde novas tecnologias a 
ferramentas de gestão.

Além de ser realizadora destas 
ações, a entidade também apoia a iniciati-
va de parceiros, disponibilizando sua sede 
para os eventos, e fazendo a comunicação 
com o público-alvo das atividades, no sen-

tido de divulgar e estimular a participação. 
Também busca, sempre que possível, pela 
gratuidade. “Esta é mais uma forma de fo-
mentarmos o intercâmbio entre empresá-
rios, o debate e a capacitação constante, 
por meio de eventos favoráveis aos indus-
triais e comerciantes. Afi nal, quanto mais 
informação, maior o conhecimento, contri-
buindo para a boa gestão dos negócios”, 
aponta o presidente da Acipp, Ricardo An-
derson Ribeiro.
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Ações mantêm empresariado atualizado
CONHECIMENTO

FIQUE POR DENTRO

ENCONTRO DE NEGÓCIOS
Organizado pelo Ciesp, com apoio 

da Acipp e outros órgãos e entidades, Pru-
dente recebeu o 1º  Encontro Itinerante de 
Negócios. Na oportunidade, além de com-
partilharem suas experiências no merca-
do, empresas e entidades participantes 
puderam ampliar seus contatos e estabe-
lecer parcerias.

WORKSHOP DA BOA VISTA
A Acipp, em parceria com a Boa Vista 

Serviços, realizou em sua sede um treina-
mento para associados sobre os produtos: 
Score PJ e PF; SCPC Net PJ e PF; Certo-
cred PJ e PF; Pessoal Gold e Empresarial 
Gold. O workshop foi ministrado por Myrna 
Mazzei da Boa Vista Serviços – administra-
dora do SCPC.

Confi ra os eventos realizados pela Acipp e parceiros no 2º semestre:

BIG DATA
O workshop Big Data abordou o 

processo contínuo de captura, estrutura-
ção, armazenamento e utilização de in-
formações para criar inteligência para os 
negócios. O evento, realizado pela Acipp 
e Ciesp, foi conduzido pelo palestrante 
Anselmo Brigantini, gerente de projetos da 
Motorola Google.

ORIENTAÇÕES METROLÓGICAS
Também com apoio da Acipp, o 

Ipem-SP realizou, em Prudente, o Encontro 
de Presidentes, Executivos e Empreende-
dores. O evento orientou comerciantes so-
bre como minimizar as irregularidades me-
trológicas; evitando, assim, penalidades, 
além de promover proteção aos direitos
do consumidor.

MANUTENÇÃO DE AMORTECEDORES
O Núcleo Automotivo da Região 

Prudentina (Narp) promoveu, na sede da 
Acipp, a palestra “Amortecedores Mon-
roe”. O evento abordou a importância da 
manutenção do amortecedor, indispensável 
para a segurança do condutor e dos passa-
geiros. A ação foi conduzida por Reinaldo 
Sanches, palestrante da Monroe.

AÇÃO EMPREENDEDORA
Com apoio da Acipp, o Sebrae-SP 

trouxe a Prudente a 1ª Ação Empreende-
dora, voltada a orientar e capacitar micro e 
pequenas empresas, bem como novos em-
preendedores. Ao todo, 1.095 interessados 
receberam atendimento em consultorias e 
aproveitaram o ciclo de 14 palestras ofere-
cidas em dois dias.

Acipp desenvolve agenda permanente de eventos voltados à informação, para melhor gestão dos negócios



A Caravana da Saúde completou, 
em novembro, seis anos de prestação de 
serviços às comunidades de Presidente 
Prudente e região, contabilizando 63,4 
mil atendimentos. Ao longo deste perí-
odo, a iniciativa da Acipp e do Instituto 
Paulo Ribeiro de Ação Social se concen-
trou na responsabilidade de promover 
ações de saúde, complementadas com 
atividades de cidadania e entretenimen-
to, que colaboram para angariar maior 
número de participantes e para fazer de 
cada edição um encontro comunitário.

O público foi benefi ciado com 
orientações e avaliações de saúde com 
foco na prevenção, realizadas com a 
contribuição de professores e acadêmi-
cos dos cursos da Unoeste, e participa-
ção do ônibus da AAPC (Associação de 
Apoio aos Portadores de Câncer). Fo-
ram ofertados, gratuitamente, testes de 
glicemia, aferição de pressão arterial, 
exames oftalmológicos, dermatológicos, 
avaliação postural e nutricional, e atendi-
mentos de fonoaudiologia, biomedicina e 
estética, entre outros - bem como orien-
tações sobre cânceres, como bucal e o 
de mama. A população ainda desfrutou 
de atividades físicas, recreativas e cortes 
de cabelo.

Caravana celebra seis anos de atividades

Pit Stop avalia condições dos veículos
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COMPROMISSO SOCIAL

TRÂNSITO SEGURO

Projeto social promove ações de saúde e cidadania gratuitamente para comunidades de Prudente e região

Desde 2009, ação realizada pelo Narp, em parceria com a Acipp, promove checagem gratuita de automóveis

Santo Anastácio foi uma das cidades 
contempladas pelo projeto, que leva saúde 
preventiva à comunidade

Em seu quinto ano de atuação, o 
Pit Stop promovido pelo Núcleo Automoti-
vo da Região Prudentina (Narp), em par-
ceria com a Acipp, conquistou a confi ança 
e adesão dos motoristas de toda a região. 
A iniciativa disponibiliza, gratuitamente, um 
checkup nos automóveis por meio da aná-
lise de 19 itens – tudo feito por profi ssio-
nais das ofi cinas mecânicas do Narp.

Entre as avaliações, o Pit Stop pro-
move a verifi cação da suspensão, do sis-
tema de freios, parte elétrica e checa con-
dições de óleo, pneus, rolamento de rodas 
e escapamento, entre outros.

Desde 2009, ano em que ocorreu a 
primeira edição, a cada Pit Stop a equipe 
de mecânicos atende mais de 250 veícu-
los. Ao fi nal da checagem, os proprietários 
recebem um checklist com todos os pro-
blemas identifi cados, e são orientados a 
procurar uma ofi cina de sua preferência 
para fazer os devidos reparos.

Caravana em visita ao Jardim Humberto 
Salvador: ação social iniciada em Prudente 
hoje abrange a região

De acordo com a superintendente 
da Acipp e coordenadora do projeto, Eu-
gênia Leandro, a cada ano a Caravana 
da Saúde ganhou força principalmen-
te com a ajuda dos parceiros, que vêm 
contribuindo para a ampliação dos aten-
dimentos em número de pessoas e dispo-
nibilidade de serviços.

“Através da Caravana da Saúde 
cumprimos um importante papel social, 
levando, principalmente, atenção bási-
ca de saúde a quem precisa. Por meio 
dos atendimentos, muitas pessoas fo-

ram diagnosticadas e orientadas a iniciar 
um tratamento com acompanhamento 
médico. São muito importantes, ainda, 
as orientações preventivas, indicando a 
adoção de um estilo de vida mais saudá-
vel aos participantes”, diz Eugênia.

A ação conta com a parceria da 
AAPC e Unoeste, que leva mais de 100 
acadêmicos para realizar os atendimen-
tos com a supervisão de professores. Há, 
ainda, o apoio do Instituto Embelleze, 
Suppera – Urologia Avançada, e diversas 
empresas de Presidente Prudente.

“Com isto, o evento cumpre a mis-
são de incentivar a manutenção preventiva 
do automóvel, e conscientizar os conduto-
res sobre a importância de manter o carro 
em bom estado para evitar acidentes de 
trânsito”, comenta o presidente da Acipp, 
Ricardo Anderson Ribeiro.

 

Narp
Por iniciativa e sob coordenação da 

Acipp, o Narp é um grupo formado por 20 

empresas mecânicas, sendo 15 de Pre-
sidente Prudente, três de Regente Feijó, 
uma de Pirapozinho e uma de Rancharia. 
No Pit Stop, elas se unem para oferecer 
manutenção preventiva gratuita aos mo-
toristas, além de demonstrar os serviços 
que prestam em suas respectivas empre-
sas. O grupo faz parte do Projeto Empre-
ender, que reúne micros e pequenos em-
presários de um mesmo segmento, com 
o objetivo de aperfeiçoar os produtos e 
serviços, atuando coletivamente.

Pessoal do Narp, durante o Pit Stop 2013, que atendeu mais de 250 veículos


