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Acipp AmpliA e AperfeiçoA serviços em 2014
Em balanço, presidente Ricardo Anderson Ribeiro destaca as principais ações da entidade ao longo do ano

Para a Associação Comercial e Empresa-
rial de Presidente Prudente (Acipp), 2014 
foi um ano de investimentos em prol do 
aprimoramento dos serviços prestados. 
“O objetivo foi valorizar o associado, am-
pliando os serviços já disponibilizados e 
implantando novos, que atendem as expec-
tativas e necessidades dos comerciantes e 
industriais”, disse o presidente da entidade, 
Ricardo Anderson Ribeiro.

Entre os principais investimentos, ele 
destaca os realizados na sede, “ampliando 
e otimizando a estrutura para incrementar 
os serviços e facilitar o acesso pelos interes-
sados”. A Acipp adquiriu parte do 5º andar, 
promoveu uma reforma que se estendeu 
também ao térreo e o 1º piso, e redistribuiu 
seus departamentos e as instituições par-
ceiras que operam em seu prédio. Com a 
ampliação, mais seis colaboradores e dois 
estagiários foram contratados, ampliando 
o quadro para 16 colaboradores e três es-
tagiários.  Com esse crescimento, um novo 
veículo foi adquirido para dinamizar as vi-
sitas aos clientes.

Para prestar uma boa assistência aos seus 
mais de 3.000 associados, a Acipp também 
desenvolveu, ao longo do ano, uma extensa 
agenda de cursos, palestras, workshops e 
programas de aperfeiçoamento contínuo. 
A participação nesses eventos foi aberta a 
todos os associados da entidade.

Exemplos da diversidade dessa agenda,a 
palestra do cônsul-geral de Portugal em 
São Paulo, Paulo Lopes Lourenço, apre-
sentando oportunidades de negócios bila-
terais ao empresariado local; a Caravana 
da Simplificação, que trouxe o ministro 
da Secretaria da Micro e Pequena Empre-
sa, Guilherme Afif Domingos, para falar 
sobre a nova Lei do Simples; e o Café Em-
presarial, em parceria com a BPW Brasil 
e Sincomércio, promovendo um encontro 
entre associados e o economista Álvaro 
Barboza dos Santos. 

Entre as muitas atividades de 2014, Ri-
beiro destaca a implantação do Sistema 
Integra, um serviço de consultas desenvol-

vido pela Boa Vista Serviços, em parceria 
com a Acipp, que aprimorou o acesso às 
informações oferecidas aos associados, de 
modo que o empreendedor tenha uma res-
posta mais ágil e facilitada às suas dúvidas e 
solicitações.

“Também houve a implantação do cartão 
Accredito, uma maneira fácil e confiável de 
o empresário associado atender às deman-
das de alimentação dos funcionários, que 
adquirirem produtos em estabelecimentos 

cadastrados, como mercados, padarias, sa-
colões e açougues, em substituição às cestas 
básicas”, aponta o presidente.

Não é à toa que a entidade conquistou 
mais 160 empresas associadas em 2014, o 
que demonstra a credibilidade da Acipp 
junto aos empresários locais. “Vamos seguir 
lutando pelos interesses da classe empresa-
rial e contribuindo para o desenvolvimento 
econômico e o bem-estar da comunidade 
onde estamos inseridos”,enfatiza Ribeiro.

Ribeiro entrega o Marco da Paz ao cônsul português, Paulo Lopes Lourenço

Equipe ganhou novos colaboradores em 2014
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EDITORIAL

INDICADORES

Se em uma palavra pudéssemos resu-
mir o ano executivo 2014 da Acipp ela 
certamente seria “comprometimento”. O 
planejamento estratégico executado ao 
longo do ano demonstrou, na prática, o 
comprometimento da entidade com seus 
associados, com os colaboradores, com 
as instituições parceiras e também com a 
comunidade. 

Com iniciativa, determinação e res-
ponsabilidade para com todos esses pú-
blicos, encerramos mais um ano com 
a alegria do dever cumprido, o valor de 
novos conhecimentos adquiridos e a dis-

Dados da Boa Vista Serviços (SCPC) 
indicam que a quantidade de novos regis-
tros de inadimplentes na região adminis-
trativa (RA) de Presidente Prudente ele-
vou 6% em outubro de 2014, comparado 
ao mês anterior. Com relação a outubro 
de 2013, o aumento foi de 10%. Já no acu-
mulado em 12 meses, foi registrada alta de 
7,5%, enquanto no acumulado do ano, o 
indicador ficou em 8,4%.

O indicador de recuperação de crédi-
to na RA diminuiu 0,8% no acumulado 
até outubro de 2014, em comparação ao 
mesmo período de 2013. Nos dados acu-
mulados em 12 meses, o indicador obteve 
redução de 1,1%. Na comparação intera-
nual (outubro de 2014 contra de 2013), o 
pagamento de dívidas caiu 2,5%, e na varia-
ção mensal (outubro e setembro deste ano) 
a queda foi de 3,4%.

posição de fazer mais e melhor em cada 
oportunidade futura. 

Inspirados na forma com que nossa enti-
dade vem atuando ao longo de mais de oito 
décadas, encerramos 2014 certos de que, se 
as coisas seguem o rumo correto, os bons 
resultados aparecem, e este ano nos deu 
muitas provas disso.

Chegamos ao fim de 2014, não sem 
antes agradecer a todos os que contribu-
íram, com seu trabalho, sua confiança e 
sua parceria, para que obtivéssemos ex-
pressivos resultados. E renovando publi-
camente os votos de seguir atuando com 

energia e determinação, pelo progresso 
do empresariado e da sociedade em geral, 
pois com nosso trabalho almejamos, de 
maneira mais ampla, o desenvolvimento 
econômico e social da região.

Nosso especial agradecimento aos as-
sociados e também aos colaboradores, 
que abraçam cada causa e se empenham 
para que as nossas ações sejam efetivadas 
com sucesso. Boas Festas e um Ano-Novo 
de sucesso para todos.

ricardo Anderson ribeiro
Presidente

comprometimento

reGisTro De
iNADimpleNTes

NOTAS 

A Acipp inaugurou, no final de outubro, 
o Memorial “AntonioFioravante de Mene-
zes”. Situado na sede, o espaço guarda um 
rico acervo documental da trajetória da 
entidade e está aberto a visitantes e pesqui-
sadores, mediante agendamento.

memoriAl DA 
Acipp

recUperAçÃo
De crÉDiTo
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Distribuição Gratuita

HORÁRIO DO COMÉRCIO 
NO MÊS DE DEZEMBRO 

DATA       DIA HORÁRIO
1 a 5 2ª a 6ª-feira 8h às 18h
6 Sábado 9h às 17h
8 (feriado)* 2ª 9h às 22h
9 a 12 3ª a 6ª-feira 9h às 22h
13 Sábado 9h às 17h
15 a 19 2ª a 6ª-feira 9h às 22h
20 Sábado 9h às 17h
21 Domingo 9h às 15h
22 e 23 2ª e 3ª-feira 9h às 22h
24 (Vésp. Natal) 4ª-feira 9h às 17h
25 (Natal) 5ª-feira FECHADO
26 6ª-feira 12h às 18h
27 Sábado 9h às 15h
29 E 30 2ª e 3ª-feira 8h às 18h
31 (Vésp. Natal) 4ª-feira 9h às 15h
*Será compensado no dia 2 de janeiro 

HORÁRIO DO COMÉRCIO
NO MÊS DE JANEIRO

1 (Ano Novo) 5ª-feira FECHADO
2 6ª-feira FECHADO
3 Sábado 9h às 15h

Na Acipp, mais um ano de apoio à 
campanha Natal Feliz, uma iniciativa da 
Associação de Apoio ao Portador de Cân-
cer (AAPC) em parceria com a Fundação 
Hospital Regional do Câncer. Além de ser 
um dos postos de venda, aAcipp estimula a 
adesão de seus associados.

NATAl feliZ

Colaboradores da Acipp e seus familiares participaram da tradicional confraterni-
zação de final de ano da entidade. A ocasião celebrou a união e o empenho da “família 
Acipp” no ano de 2014, renovando a disposição para mais um ano de trabalho.

coNTrATerNiZAçÃo



“É um banco com as menores taxas 
do mercado. Trabalha a nosso favor, nos 
auxiliando no dia a dia: fornece toda a 
assistência necessária, faço tudo pela internet 
e até mesmo por telefone. Também tem horário 
diferenciado, das 9h às 16h. Para mim, é uma 
parceria consolidada”.

Rubens Malacrida, empresário do setor 
comercial de tintas e cooperado desde 2009

“É um atendimento de qualidade, que fun-
ciona de forma integrada para auxiliar o nosso 
cotidiano, tanto para os negócios, como para a 
vida pessoal, pois temos agilidade no serviço 
prestado, menor custo, além da participação dos 
cooperados nos resultados apurados anualmente, 
o que nos ajuda a crescer ainda mais.”

Felício Luizari Junior, empresário do setor de 
turismo e 25º membro da cooperativa

“O Sicoob oferece serviços diferenciais e 
de referência no crédito cooperativo, com 
excelência no atendimento prestado. Auxilia 
no desenvolvimento dos negócios, pois 
atua apoiando os milhares de empresários 
cooperados, e contribui também para o 
desenvolvimento econômico local.”

Ricardo Anderson Ribeiro, empresário de 
hotelaria e cooperado desde o início do Sicoob
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EM SEIS ANOS

OpINIãO DE quEM uSA

O Sicoob Paulista nasceu há seis anos com 
a missão de atender às necessidades dos em-
presários e profissionais liberais de Prudente 
e região. Hoje, o sistema cooperativo conta 
com 4.010 associados, em uma área que 
abrange 50 municípios. São 75 funcionários 
que atendem empresários e lojistas ligados às 
50 Associações Comerciais e Empresariais 
da área de atuação do Sicoob Paulista. Além 
disso, profissionais liberais, funcionários das 
empresas, e os ascendentes e descentes tam-
bém podem ser cooperados.

Conforme o diretor-executivo do Sicoob 
Paulista, Antônio João Batista de Souza, a 
expansão para outras cidades propiciou aos 
associados crescimento e o acesso a taxas e 
tarifas competitivas, e reduzidas em relação às 
demais instituições financeiras tradicionais. A 
entidade atende praticamente toda a popula-
ção economicamente ativa, além de aposenta-
dos e pensionistas. “Por isso, buscamos exce-
lência e qualidade no serviço prestado, sempre 

com princípios e valores do cooperativismo, 
comunitários e de empreendedorismo”, frisa.

Sobre as metas para o próximo ano, Souza 
diz que o Sicoob seguirá apoiando os em-
presários e o empreendedorismo, buscando 

novos cooperados e impulsionando ainda 
mais a economia regional. “Acreditamos 
que 2015 trará ventos favoráveis para o 
crescimento da nossa cooperativa de crédi-
to”, comenta.

Sicoob dispõe de taxas e tarifas reduzidas e competitivas

sicooB pAUlisTA JÁ AlcANçA 4.000 cooperADos 
Sistema cooperativo de crédito hoje atende empresários na abrangência de 50 Associações Comerciais

Por meio da parceria entre o consula-
do português e a Acipp, pela primeira vez 
Presidente Prudente recebeu a visita do 
Cônsul-Geral de Portugal em São Paulo, 
Pedro Paulo Lourenço, durante a “Per-
manência Consular” na cidade. Como 
parte do projeto, foi realizado um almo-
ço de negócios no qual o cônsul proferiu 
palestra detalhando aos empresários lo-
cais oportunidades e vantagens para in-
vestimentos em Portugal, com o objetivo 
de reforçar o intercâmbio empresarial 
entre os dois países. 

Na ocasião, a Acipp e a Direção-Geral 
dos Assuntos Consulares e Comunida-
des Portuguesa assinaram um protocolo 

de cooperação. A ideia é estabelecer um 
plano de cooperação institucional, com 
vistas a criar um gabinete de apoio para 
atendimento da comunidade portugue-
sa na região. “Este protocolo cria a pos-
sibilidade de desenvolvermos, na nossa 
região, ações e projetos conjuntos com 
o governo português nas áreas cultural, 
social, esportiva e, é claro, empresarial”, 
explica o presidente da Acipp, Ricardo 
Anderson Ribeiro. 

O evento também contou com a presença 
da Diretora-Geral da Câmara Portuguesa de 
Comércio de São Paulo, Daniela Guiomar, e 
do Cônsul Honorário de Portugal em Ribei-
rão Preto, João de Caldas Fernandes.

Consulado Móvel

A “Permanência Consular” ocorreu 
pela primeira vez em Presidente Pru-
dente. O projeto, uma espécie de Con-
sulado móvel, trata de todos os serviços 
consulares, como Cartão do Cidadão, 
passaporte, recenseamento eleitoral e re-
gistro civil, entre outros, levando-os para 
perto de moradores de cidades dentro da 
jurisdição do Consulado Geral de Por-
tugal em São Paulo, que também inclui 
o Estado de Mato Grosso do Sul. Cada 
localidade recebe o consulado por um 
dia, e os atendimentos são previamente 
agendados pelo site. 

ECONOMIA

em pp, cÔNsUl De porTUGAl orieNTA empresÁrios
Pela primeira vez no município, autoridade apresentou oportunidades para investimentos bilaterais
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ENCONTRO

BALANÇO

EM 2014

prUDeNTe pArTicipA De coNGresso DA fAcesp

Núcleo AUTomoTivo celeBrA ANo De coNqUisTAs

cArAvANA DA sAúDe sUperA 7.000 ATeNDimeNTos

Em sua 15ª edição, evento fomenta o empreendedorismo e a união das associações comerciais paulistas

Criado há 10 anos, grupo atua para melhorar a competitividade das empresas mecânicas integrantes

Álvares Machado, Presidente Epitácio, Presidente Prudente e Santo Anastácio receberam o projeto

Todos os anos, a Acipp participa do 
Congresso da Federação das Associa-
ções Comerciais do Estado de São Paulo 
(Facesp), que promove debates, estimula 
a cooperação mútua e apresenta novas 
oportunidades de negócios, incentivan-
do o desenvolvimento das atividades que 
contribuam para a geração de emprego e 
renda.

Na 15ª edição, realizada nos dias 19 e 
20 de novembro, em Águas de Lindóia, a 
Acipp compareceu com um representan-
te de cada departamento. Esses colabora-
dores aproveitaram a programação com 
foco no seu setor de atuação, ampliando 
o conhecimento sobre oportunidades, 
produtos e serviços.

Sob a coordenação da Acipp, o Narp 
(Núcleo Automotivo da Região Prudenti-
na) completou, em 2014, dez anos de atu-
ação. “Foi um ano muito produtivo, marca-
do pela união e consolidação das metas de 
desenvolvimento”, afirma Maria Eugênia 
Leandro, coordenadora do grupo que hoje 
reúne 18 empresas mecânicas, sendo 13 de 
Presidente Prudente, duas de Regente Feijó, 
duas de Rancharia e uma de Pirapozinho. 

Composto por cerca de 40 pessoas, o Narp 
visa à melhoria da competitividade empresa-
rial. O trabalho envolve cursos, treinamentos, 
palestras e, ainda, reuniões quinzenais que fa-
vorecem a troca de experiências entre os em-
presários e o aperfeiçoamento dos serviços. 
“Também tivemos auditorias nas oficinas 

A temporada 2014 da Caravana da Saúde 
promoveu seis edições ao longo do ano, com 
mais de 7.000 pessoas atendidas. A ação so-
cial, desenvolvida pela Acipp em parceria 
com a Unoeste, contemplou Álvares Macha-
do, Presidente Epitácio, Presidente Prudente 
e Santo Anastácio,com atividades de saúde 
preventiva, bem-estar e integração social. Em 
sete anos, comemorados em novembro, o 
projeto prestou mais de 70 mil atendimentos 
aos moradores de Prudente e Região. 

A Acipp também foi finalista no prê-
mio ACMais 2014, em reconhecimento 
às entidades que tiveram as melhores prá-
ticas e resultados neste ano.

Entre os palestrantes deste ano, o ad-
vogado tributarista, escritor e jurista Ives 
Gandra Martins; a presidente da rede Ma-
gazine Luiza,Luiza Trajano; Chieko Aoki, 
fundadora e presidente da Blue TreeHo-
tels; Dorival Dourado, presidente da Boa 
Vista Serviços, administradora do SCPC; 
entre outros grandes nomes.

Para o presidente da Acipp, Ricardo 
Anderson Ribeiro, o congresso é uma 
grande oportunidade de troca de experi-
ências. “Ao fortalecer o empreendedoris-
mo e o relacionamento entre lideranças 

do setor comercial no Estado, na prática, 
esses encontros contribuem para o desen-
volvimento econômico de todas as regiões 
paulistas. É assim também para Presidente 
Prudente”, avalia.

Ricardo Anderson Ribeiro representou a 
Acipp na premiação do ACMais 2014

Colaboram mais de 100 acadêmicos da Unoeste

Narp reúne 18 empresas mecânicas de Prudente e região

integrantes, para analisar e propor correções, 
e iremos concluir uma capacitação técnica 
na área de transmissão automotiva. Outro 
ponto positivo neste ano foi a participação 
de seis empresários integrantes no Congresso 

De acordo com a Superintendente da 
Acipp, Maria Eugênia Leandro, que co-
ordena a Caravana, o grande número 
de participantes atesta a importância da 
iniciativa para as comunidades visitadas. 
“Com o apoio dos parceiros, em especial, 
de mais de 100 acadêmicos e professores da 
Unoeste, levamos o projeto até as pessoas 
que precisam, principalmente com foco 
na prevenção. Elas se sentem valorizadas e 
atendidas”, explica Eugênia. 

da Facesp, dentro da agenda de trabalho do 
Projeto Empreender”, comenta o presidente 
do grupo, Newton Kato. Para 2015, há a pro-
posta de ampliar o Pit Stop – evento de ins-
peção veicular gratuita promovida pelo Narp.


