
Desde seus primórdios a Acipp 
participa ativamente dos destinos de 
Presidente Prudente. Melhorias em 
estradas, nas vias férreas e urbanas, 
no correio, segurança, iluminação pú-
blica e coleta de lixo, solicitação de 
créditos agrícolas e apoio a entidades 
como a Santa Casa, Lar Santa Filome-
na, Seminário Diocesano e Corpo de 
Bombeiros são alguns dentre tantos 
exemplos de sua atuação. A entidade 
também incentivou e apoiou a criação 
de escolas, a abertura das primeiras 
faculdades e da unidade do Senai na 
cidade. Atualmente, entre outros desa-
fi os, se mantém empenhada nas trata-
tivas pela reativação da malha ferrovi-
ária, que refl etirá em desenvolvimento 
para toda a região.

Pelo bem comum

A história da Associação Comercial e 
Industrial de Presidente Prudente (Acipp) se 
confunde com a da maior cidade do Oeste 
Paulista. Em 26 de junho a entidade comple-
ta 87 anos. Esta atuação iniciou-se somen-
te 10 anos após a emancipação territorial e 
administrativa de Presidente Prudente, de 
forma que a Acipp acompanhou e batalhou 
pelo desenvolvimento da cidade. 

Com o objetivo de lutar por melhorias 
primeiramente para o comércio - e depois, 

com a chegada das indústrias, também para 
esse setor, a entidade estendeu sua atua-
ção para muitas frentes, visando sempre ao 
progresso do município é à melhor qualida-
de de vida para seus habitantes. 

“Nossa história se fez e se faz por 
pessoas compromissadas com essas con-
quistas. Por isso, a Acipp agradece a todos 
os que fi zeram e fazem parte do nosso 
quadro associativo”, expõe seu presidente, 
Ricardo Anderson Ribeiro.

Acipp celebra 87 anos de fundação
PARABÉNS!
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Há mais de oito décadas entidade atua em prol do empresariado e do desenvolvimento da cidade

Time de colaboradores responsável pelo atendimento na Acipp

Atual diretoria da Acipp dá sequência às lutas da entidade

Em 2014 a celebração pelo ani-
versário da Acipp será marcada pela 
inauguração de um memorial – espaço 
localizado na sede da entidade, dedicado 
à organização e preservação do acervo 
documental. Como justa homenagem, ele 
será denominado Antônio Fioravante de 

MEMORIAL

Antônio F. Menezes

M e n e z e s , 
ex-presiden-
te da Acipp. 
“É uma for-
ma de ex-
pressarmos 
nossa grati-
dão por sua 
dedicação”, 
diz o presi-
dente Ricar-
do Anderson 
Ribeiro.
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EDITORIAL

Em 87 anos de atividades a Aci-
pp desenvolveu e continua implemen-
tando ações, projetos e programas 
visando ao progresso das empresas 
e da comunidade. O PROE (Programa 
de Orientação e Estágio) é um bom 
exemplo disso, pois ao mesmo tempo 
em que apoia os empresários - aten-
dendo suas necessidades por estagi-
ários - também cria oportunidades aos 
jovens estudantes dos ensinos médio 
e superior. 

Por meio da Acipp, hoje o pro-
grama mantém mais de 200 jovens ca-
dastrados em estágios, em Presidente 
Prudente. É importante que os empre-
sários estejam cientes das vantagens 
de buscar estagiários junto à Acipp; 
já que ao fazer a gestão do PROE, 
cuidamos da triagem dos candidatos, 
legalização da relação de estágio, re-
lacionamento com as instituições de 
ensino e com os estudantes, e ainda 
proporcionamos um acompanhamento 
diferenciado a esses jovens. Na práti-

ca, isso resulta em seleção criteriosa e 
contratação mais assertiva.

Mas há outras vantagens para 
as instituições contratantes, pois re-
correndo ao PROE elas atuam de 
acordo com a legislação vigente no 
que se refere ao estágio. Essa legis-
lação não gera vínculo empregatício e, 
por conseguinte, não há a incidência 
de encargos sociais e trabalhistas de 
uma relação de trabalho. E ao oferecer 
o estágio a esses estudantes, as em-
presas também estão cumprindo com 
sua função social. 

Com a volta às aulas, em agos-
to, esses alunos maiores de 16 anos 
terão nova oportunidade de buscar 
estágios por meio do PROE, bastando 
inscrever-se gratuitamente na sede da 
Acipp. Já os empresários podem con-
tratá-los com tranquilidade, sabedores 
do acompanhamento criterioso dedica-
do aos estudantes, por parte da Acipp, 
e de toda a gestão do estágio conduzi-
da pela entidade. 
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REGISTROS DE INADIMPLENTES
De acordo com dados da Boa Vista Ser-
viços, administradora do SCPC (Serviço 
Central de Proteção ao Crédito), a quanti-
dade de novos registros de inadimplentes 
na RA de Presidente Prudente subiu 4,2% 
em abril, quando comparado ao mês an-
terior, com os dados ajustados. Contra o 
mesmo mês de 2013 houve elevação de 
9,2%. O indicador registrou alta de 4,7% 
na variação acumulada em 12 meses.

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO
O indicador de recuperação de crédito – 
obtido a partir da quantidade de exclusões 
dos registros de inadimplentes – subiu 
6,7% em abril, em relação ao mês anterior, 
nos dados dessazonalizados. Em relação 
a abril do ano passado registrou-se a ele-
vação de 6,4%. No acumulado do ano a 
elevação foi de 2,5%, contra igual período 
do ano anterior. O indicador avançou 1% 
na variação acumulada em 12 meses.

INDICADORES

EMPREENDER
A Acipp realizou, no dia 4 de junho, em sua 
sede, a apresentação do Programa Empre-
ender para empresários de diversos seg-
mentos, como materiais para construção, pet 
shop e artesanato. Estiveram presentes a 
consultora regional da Federação das Asso-
ciações Comerciais do Estado de São Paulo 
(Facesp), Leni Jane Lazarini; e as consulto-
ras locais, Maria Eugênia Leandro e Célia 
Viotto. O objetivo é unir micros e pequenos 
empresários de um mesmo segmento para a 
melhoria dos negócios por meio do associa-
tivismo.

ACCELULAR
Na sede da Acipp, o coordenador de pro-
dutos da Facesp, Ronaldo Abreu, apre-
sentou o ACCelular. Este plano empresa-
rial traz vantagens, como tarifa zero, tarifa 
fi xa e o Tele Gestor - uma ferramenta de 
controle e gestão do consumo de liga-
ções que audita as contas e evita erros. 
O serviço não requer fi delidade, sendo a 
permanência somente pela satisfação. A 
Acipp está analisando a possível adesão 
ao produto. Para mais informações, aces-
se: www.accelular.com.br

PARCERIAS 
Com a aquisição de parte do 5º andar do edifício onde se localiza sua sede, a Acipp trans-
feriu o Departamento Comercial e a Superintendência para o local - liberando, assim, parte 
do 1º andar que, reformado, passa a abrigar instituições parceiras. Como forma de apoiar o 
importante trabalho dessas entidades, a Acipp concede gratuitamente esses espaços para 
Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Sinhores); Associação de Mulheres 
de Negócios e Profi ssionais (BPW); e Convention&Visitors Bureau.

ENCERRAMENTO
No dia 9 de abril foi encerrado o 

Posto da Junta Comercial, que funcio-
nava na sede da Acipp há 20 anos. La-
mentavelmente, a demanda era pequena 
para a manutenção da estrutura. Como 
Presidente Prudente não é uma Regional 
da Junta Comercial - e sim um Posto de 
Serviço -, os processos aqui protocola-
dos tinham que seguir para registro na 
regional de Marília. Para maior agilidade, 
muitos usuários dos serviços procuravam 
diretamente o escritório regional mais 
próximo, em Santo Anastácio.

NOTAS



10 ANOS DO NARP
A Acipp parabeniza o Narp (Núcleo Au-
tomotivo da Região Prudentina) pelos 
seus 10 anos de atividades, completa-
dos em maio. Formado por 17 empresas 
mecânicas, esse grupo integra o Progra-
ma Empreender Competitivo e fortalece 
o segmento por meio de mecanismos de 
capacitação e mobilização. O Narp ainda 
promove atividades que contemplam a co-
munidade - como o Pit Stop, que disponibi-
liza gratuitamente checkups nos automó-
veis, em um dia anual de ação preventiva.

03

GENTE QUE FAZ

“Ao longo dos anos percebemos 
a difi culdade para o empreendedor que 
caminha sozinho. Mas quando ele se as-
socia, é benefi ciado pelo fortalecimento 
da classe. Com essa proposta, a Acipp 
ganhou credibilidade e confi ança. Entre 
os diversos serviços estão consulta ao 
SCPC e consultoria jurídica. Integrar-se 
à entidade é garantia de receber como 
retorno as muitas benfeitorias de uma 
estrutura com visão do patronato.”

Rubens Afonso – presidente do 
Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Ba-
res e Similares (Sinhores), membro da 
diretoria da Acipp

“Faço parte da Acipp há mais de 
50 anos e vejo a entidade como muito 
importante para o fortalecimento do em-
presariado local. Ao longo destes anos, 
vi a associação lutar pelos interesses dos 
associados com ética e rigor, trazendo 
conquistas coletivas e sempre novas pro-
postas de melhorias. Através da Acipp, os 
empresários unem forças por um mesmo 
propósito, que é potencializar a economia 
local pelo desenvolvimento do comércio e 
da indústria.”

Yossifumi Sunaga – proprietário 
da loja Molas Cambé

Associados opinam sobre  a Acipp
87 ANOS

“A Acipp tem grande valor para o 
empresário associado. Por um lado, sua 
empresa pode acessar produtos e ser-
viços que contribuem para a melhoria 
do negócio - como convênio educação, 
planos de saúde, projeto Empreender 
e Sicoob; por outro, há uma constante 
luta pela categoria, como as batalhas por 
menos impostos e redução da burocra-
cia. Não é à toda que a entidade tem o 
reconhecimento de comerciantes, indus-
triais e da sociedade em geral, que tam-
bém é benefi ciada por esta história de 
conquistas.”

Raul Audi Junior – publicitário e 
proprietário da Audi Propaganda

“Hoje a Associação Comercial 
e Empresarial de Presidente Prudente 
oferece uma série de benefícios ao em-
presário associado. Sou associado há 
quase 50 anos e posso afi rmar que a en-
tidade oferece auxílio e apoio a todos os 
interesses de comerciantes e industriais, 
com diversos serviços de orientação e 
consultoria, entre outros, sendo todos 
eles importantes para as empresas.”

Antônio Sergio Menezes - profi s-
sional liberal e membro da diretoria da 
Acipp

HOMENAGEM
Como parte da celebração pelos 10 anos 
do Narp, o núcleo prestou uma justa ho-
menagem à Maria Eugênia Leandro, que 
coordena as atividades do grupo desde 
o seu início. Em reconhecimento à sua 
dedicação, os empresários integrantes 
entregaram uma placa comemorativa. “É 
um prazer trabalharmos juntos. Nestes 10 
anos a nossa coordenadora nunca faltou 
a uma reunião. Esperamos que continue 
com o grupo por mais 20 anos”, comentou 
o presidente do Narp, Newton Kato.

DESTAQUES 2014
A Acipp e o Centro das Indústrias do Esta-
do de São Paulo (Ciesp) homenagearam, 
no dia 30 de maio, o “Industrial Símbolo 
de 2014”, Gervásio Costa, que é sócio-
-proprietário do Curtume J. Kempe. Ele 
já havia sido agraciado em 2009 com o 
título de Comerciante-Símbolo daquele 
ano. Em julho, pelo 56º ano consecutivo, 
a Acipp destacará, dentre seus pares, o 
“Comerciante-Símbolo de 2014”. Parabéns 
a esses empreendedores que são fonte de 
inspiração para os demais.

CARAVANA DA SAÚDE

A 41ª e a 42ª edições do projeto foram 
realizadas em abril e maio, contemplan-
do, respectivamente, as comunidades de 
Presidente Epitácio e Parque dos Pinhei-
ros (Álvares Machado). Oferecendo exa-
mes preventivos de saúde, atividades de 
conscientização e de entretenimento, por 
onde passa a Caravana se torna um gran-
de evento comunitário. A novidade das úl-
timas edições foi a inclusão de exames de 
colesterol, além dos de glicemia, oftalmo-
lógicos, dermatológicos, entre outros. Em 
seu sétimo ano a ação conta com o apoio 
de diversos parceiros, dentre os quais a 
Unoeste.



Uma iniciativa por menos impostos, 
menos burocracia e mais emprego, bene-
fi ciando as pequenas empresas do Brasil. 
Assim é o “Pense Simples”, projeto do Se-
brae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas), que conta com o 
apoio da Facesp (Federação das Associa-
ções Comerciais do Estado de São Paulo). 

A luta do empresariado é para que 
todos os órgãos públicos comecem a sim-
plifi car suas normas, leis e regulamentos, 
refl etindo em um avanço nas condições de 
abertura de micros e pequenas empresas. 
Atualmente o trâmite é extremamente bu-
rocrático, o que resulta em uma demora de 
aproximadamente 150 dias para que uma 
empresa seja aberta.

“A iniciativa signifi ca a sobrevivência 
de muitos pequenos e médios empresá-
rios. Trata-se de uma luta da Facesp e uma 
causa também da Acipp, uma vez que traz 
benefícios reais ao empresariado. Para di-
vulgar o projeto, o ministro da Secretaria 
da Micro e Pequena Empresa, Guilherme 
Afi f Domingos, ex-presidente da Facesp, 
está viajando pelo País com a Caravana 
da Simplifi cação”, pontua o presidente da 
Acipp, Ricardo Anderson Ribeiro.

“Pense Simples”: sem entraves ao empresariado

DESENVOLVIMENTO

PLC 221/12

Entidades representativas da classe empresarial lutam por menos impostos e burocracia, e mais empregos

Entre outras medidas, o proje-
to prevê a universalização do Simples 
Nacional, que permite a entrada de 
140 novas atividades ao Simples, ga-

rantindo o ingresso de quase todas as 
empresas que faturarem até R$ 3,6 
milhões por ano. Para a entrada das 
novas atividades foi criada uma nova 

tabela, com alíquotas entre 16,93% e 
22,45%. A estimativa é que a universa-
lização do regime benefi ciará cerca de 
500 mil empresas.

Ministro Guilherme Afi f Domingos e Ricardo Anderson 
Ribeiro: luta pela redução da burocracia

CINCO DIAS
O “Pense Simples” foi encampado pela 
Secretaria da Micro e Pequena Empre-
sa da Presidência da República. A in-
tenção é estruturar o Simples Nacional, 
reduzindo para cinco dias o prazo de 
abertura de uma empresa. O governo 
instalou o Comitê Interministerial de 
Avaliação do Simples Nacional, que, 
entre outras funções, tem a incumbên-
cia de criar o portal da Redesim, que 
promete integrar a ação de União, Es-
tados e municípios para a abertura e 
fechamento de empresas. 

REDESIM
O portal tornará mais fácil o processo de 
abertura de empresas, que deverá ser fei-
to em um único local: a Junta Comercial 
do Estado onde se pretende abrir o negó-
cio. O Cadastro Nacional de Pessoa Jurí-
dica (CNPJ) será o único número exigido 
do empreendedor. Daí a necessidade de 
os Estados unifi carem o sistema que, in-
tegrado, permitirá a abertura, fechamen-
to, alteração e legalização de empresas 
em todas as Juntas Comerciais do Brasil, 
simplifi cando o procedimento e reduzindo 
a burocracia.

ABAIXO-ASSINADO
Todos podem contribuir com a iniciati-
va, em prol de menos impostos, menos 
burocracias e mais empregos. Basta 
acessar o link http://www.peticaopubli-
ca.com.br/?pi=PS237 e aderir ao abai-
xo-assinado on-line. Compartilhe com 
seus amigos e familiares! Além disso, 
consulte a íntegra do projeto em http://
goo.gl/nNhZXf

SAIBA MAIS
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