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São Francisco Mais Saúde.
Mais estrutura, com 10 mil m² com capacidade

para mais de 40 mil atendimentos por mês.
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Mais inovação
Reconhecimento facial que permite
acesso ao histórico do paciente.

Mais eficiência
Pronto atendimento 24h,
consultas agendadas,
exames de imagens e laboratoriais
em um único lugar.

Mais acolhimento
Profissionais disponíveis
para orientação e apoio
aos beneficiários.

Mais acesso
Localização privilegiada
e estacionamento próprio
e gratuito.

Mais qualidade
As melhores práticas
internacionais de assistência
à saúde.

0800 777 9070

Rua Pedro Pegoraro (esquina com a Av. Leão XIII)
Ribeirânia - Ribeirão Preto/SP
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PALAVRA DO
PRESIDENTE

Dorival Luiz Balbino de Souza
Presidente da ACIRP

Quando assumimos a gestão da ACIRP, há cerca de três   
anos, iniciamos uma nova etapa na história centenária da 
nossa entidade. O esforço para montarmos a primeira chapa 
de oposição em 113 anos, superando as exigências de um 
estatuto rígido, e a vitória inédita nas urnas, com o apoio 
de centenas de empresários, nos deu força e ainda mais 
responsabilidade para trabalharmos.

Em nome da Associação, tenho muito a agradecer aos 
empresários, que ainda durante a campanha e ao longo do 
último triênio, dedicaram seu tempo de forma voluntária 
e nos deram apoio e suporte para que fizéssemos nosso 
trabalho. E fizemos tudo da forma que entendemos ser a 
melhor, não apenas para nossos associados, mas para toda 
Ribeirão Preto, cidade onde vivemos, constituímos nossas 
famílias e nossas empresas.

Agora, também como reflexo da eleição histórica, nossa 
entidade entra em novo período eleitoral. Havendo ou não 
um grupo de oposição, acreditamos que, em respeito aos 
associados, esta é a época de mostrar o que foi realizado em 
nossa gestão.

A partir deste momento, esperamos que o processo de 
renovação da diretoria, que é estatutário, seja sempre uma 
oportunidade para a entidade prestar contas aos associados 
e para renovar os quadros da diretoria, conselhos e distritais.

Devolver a ACIRP a seus verdadeiros donos, como fizemos 
há três anos, não quer dizer apenas implantar uma gestão 
austera, eficiente e que respeita os cofres da entidade. 
Também não se restringe a oferecer mais e melhores serviços 
ou a tornar a entidade forte e respeitada, com condições de 
defender os interesses da classe empresarial. 

Devolver a ACIRP aos associados é abrir as portas para a 
participação dos empresários. É escutar e trabalhar junto com 
as distritais, com os bairros, com os microempreendedores 
individuais e com as mulheres e homens empreendedores, 
pois, com a cooperação de todo o setor produtivo, criaremos 
um ambiente de negócios propício para gerar cada vez mais 
emprego e renda em nossa cidade e em nosso País. Tenham  
uma ótima leitura!

Três anos de 
muito trabalho
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O megaempresário
da educação
Em pouco mais de 30 anos, ele criou o maior grupo de educação básica no País

Nascido no Líbano, em 7 de 
setembro de 1954, o empresário 
Chaim Zaher chegou ao Brasil 
em 1962, aos 8 anos de idade. 
Trabalhou com o pai na venda 
de roupas, limpou mesas em 
restaurantes; foi porteiro, 
bedel de alunos e vendedor de 
matrículas.

Após 24 anos aqui, em 1986, 
comprou o COC (Colégio Oswaldo 

Cruz), de Ribeirão Preto. Daí em 
diante, foi trilhando, dia a dia, o 
caminho que o levaria a se tornar 
um dos maiores empresários 
do País na área de educação e 
ensino.

O Grupo SEB, do qual é 
proprietário, é atualmente o 
maior na área de educação 
básica, com mais de 100 mil 
alunos, 52 escolas próprias, 180 

polos de ensino à distância e um 
respeitável faturamento de R$ 
800 milhões.

Para quem está começando 
um negócio, Chaim dá algumas 
dicas importantes: foco, 
persistência e gosto pelo que 
se faz. Para ele, acima de tudo, 
a ideia de uma carreira bem-
sucedida é jamais se acomodar 
com os resultados positivos, 

Chaim Zaher no Instituto SEB,
de Ribeirão Preto
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porque as mudanças atualmente 
ocorrem em um piscar de olhos 
e “a vanguarda de hoje será 
antiguidade amanhã”.

Leia abaixo trechos da 
entrevista com o empresário 
ribeirão-pretano. 

ACIRP em Ação – O empresário 
tem necessariamente uma 
função social em relação à 
comunidade onde vive?

Chaim Zaher – Tenho convicção 
que sim, não só porque a função 
social é inerente à propriedade 
privada, como impõe a ordem 
jurídica no Brasil. No entanto, a 
convivência social digna impõe 
esta missão ao empresariado, 
ainda mais nos dias atuais, 
em que as demandas sociais 
clamam por atendimento a 
necessidades básicas e o Estado 
é incapaz de atender a estas 
carências. Empreender com 
sustentabilidade, compromisso 
com um mundo melhor e 
assumir responsabilidade com 
as gerações futuras. 

 
A revitalização do espaço 

da antiga fábrica da Cervejaria 
Paulista provocou um impacto 
grande em uma região bastante 
degradada e que é, ao mesmo 
tempo, uma das mais importantes 
para a cidade historicamente. 
Por que escolheu essa área? O 
senhor tem outros planos para 
essa região?

O compromisso com o futuro 
pressupõe ter sempre presente o 
que colhemos no tempo passado, 
aprendendo com nossos erros 
e aprimorando nossos acertos. 
Revitalizar o Centro histórico de 

Ribeirão Preto representa expor 
e registrar a obra de um povo 
que construiu uma cidade que 
se transformou em um marco 
no estado de São Paulo e no 
Brasil. Nós todos devemos isso 
às gerações passadas, mostrar o 
quanto Ribeirão Preto foi pioneira 
em muitas atividades, o quanto 
ela foi empreendedora no interior, 
características que se mantêm 
no tempo. Planos para que o 
Centro retome sua importância 
no cotidiano da cidade, sempre 
tenho. É preciso que o Poder 
Público, que outros empresários, 
que a sociedade como um todo 
também tenham iniciativas para 
revitalizar o Centro de Ribeirão 
Preto. 

 
De que forma o Poder Público 

pode ajudar o empresariado 
a realizar ações como a que o 
senhor fez na fábrica da Paulista? 
Hoje, é correto dizer que o Poder 
Público mais atrapalha do que 
ajuda?

O Poder Público deveria apoiar 
mais quem investe na cidade e 
cria empregos, não sacrificar e 
encarar como inimigo, mas sim 
parceiro, e motivar a tomar essas 
atitudes sociais e politicamente 
corretas.

 
O senhor é um homem que 

acredita em Ribeirão Preto e 
investe muito na cidade. Como 
vê o seu futuro? Para onde ela 
está indo?

Ribeirão Preto tem vocação 
para ser um centro tecnológico 
importante no País, com 
destaque na área educacional, de 
saúde e em tudo que se relacione 

ao agronegócio. São necessárias 
ações do Poder Público e da 
iniciativa privada para que 
isto se torne uma realidade 
no menor tempo possível, 
regionalizando esta vocação 
com o aproveitamento das 
potencialidades que encontramos 
em nosso entorno. O futuro de 
nossa cidade, de nossa região, 
está na biotecnologia.

 
Se puder dar uma sugestão 

a quem for ocupar o cargo de 
prefeito de Ribeirão Preto após 
as próximas eleições, o que tem 
a dizer?

Apoie a todos aqueles que 
quiserem construir uma cidade 
melhor, que quiserem servir 
melhor à cidade e ao seu povo.

“EM UM MUNDO 
EM QUE AS 

TRANSFORMAÇÕES 
ACONTECEM EM UMA 
FRAÇÃO ÍNFIMA DO 
TEMPO, ESTAR NO 
TOPO HOJE PODE 

SIGNIFICAR ESTAR NO 
MAIS PROFUNDO DOS 

VALES AMANHÃ. A 
VANGUARDA DE HOJE 
SERÁ ANTIGUIDADE 

AMANHÃ”.
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Há alguns anos, o senhor deu 
uma entrevista para a revista 
Forbes Brasil, onde afirmava 
que alguns empresários 
“relaxam” quando chegam ao 
topo. Na sua opinião, por que 
isso acontece e o que o faz 
seguir em frente?

Para alguns daqueles que 
se veem no topo, não há mais 
estímulo por acreditarem 
que não há mais a ser feito. 
Mas num mundo em que as 
transformações acontecem em 
uma fração ínfima do tempo, 
estar no topo hoje pode significar 
estar no mais profundo dos 
vales amanhã. A vanguarda de 
hoje será antiguidade amanhã.

No Brasil, a taxa de 
sobrevivência de uma empresa 
criada é de dois a três anos. 
Até que ponto isso se deve à 
inexperiência dos empresários?

Ser empresário no Brasil 
é conviver com incertezas de 
todo o gênero, com insegurança 
jurídica, com a ausência de 
planejamento de longo ou 
mesmo médio prazos do 
Estado, ou até mesmo sem 
planejamento algum. Com uma 
burocracia morosa e muito 
cara. Com uma carga tributária 
extremamente elevada e 
sem retorno adequado para 
a sociedade. Ser empresário, 
neste contexto, exige preparo, 

experiência, muito trabalho e 
persistência.

Que conselhos daria a uma 
pessoa que queira montar o seu 
negócio?

Disciplina, foco, fazer o que 
gosta e muito trabalho. Costumo 
dizer que quanto mais trabalho, 
mais sorte eu tenho, e sempre 
pensar em sonhar alto. 

 Apesar de ainda ser bastante 
ativo, o senhor já pensa na sua 
sucessão? Como lida com a 
questão familiar nos negócios?

Já tenho sucessoras 
trabalhando dentro do grupo 
desde crianças e hoje já ocupam 

ENTREVISTA

Imagem externa da antiga 
Cervejaria Paulista, 
restaurada pelo Grupo SEB
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diretorias estratégicas e estão 
indo muito bem.

Quais são os seus planos para 
o Grupo SEB para os próximos 
cinco anos? A internacionalização 
é um caminho inevitável?

O grupo já está internaciona-
lizado, por intermédio do Maple 
Bear, que já está na maioria dos 
continentes.

O que levou a sua família a 
emigrar para o Brasil? Por que 
o Brasil?

Meu pai emigrou, como todos 
os árabes na época da guerra 
civil no Líbano, e foi parar em 
Araçatuba (SP). Iniciou como 

mascate e depois trouxe toda 
família para morar no Brasil. 
Eu vim parar em Ribeirão 
Preto quando tive a felicidade e 
oportunidade de adquirir o COC e 
daqui, para o mundo.

Como foi a sua trajetória 
profissional até chegar à 
educação?

Comecei a trabalhar com meu 
pai, viajando com ele para vender 
roupa. Trabalhei no restaurante da 
família, cheguei a servir mesas e 
comecei a trabalhar num cursinho 
pré-vestibular em Araçatuba, como 
porteiro da escola, (depois) a fazer 
matrículas, até abrir meu primeiro 
cursinho como franqueado do 

Objetivo, vir para Ribeirão e adquirir 
o COC. Amo a educação, gosto do 
que faço, tenho prazer em trabalhar 
nesse segmento desde 1970. Isso foi 
a fórmula do sucesso.

O senhor imaginava chegar tão 
longe?

Sinceramente não, mas sempre 
sonhei alto, trabalhei muito para 
isso, mas  (o sucesso) veio antes do 
que esperava. Sou muito grato a 
Ribeirão Preto por essa oportunidade 
e o que estiver ao meu alcance para 
ajudar, farei. Por isso, meu programa 
Mentoria, os projetos do Mentoria 
Social, Mentoria Educação e Mentoria 
Liderança, o Sistema Thathi de 
Comunicações e o Instituto SEB.

Fotos: Junior Masson
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GESTÃO
EMPRESARIAL

Contrato Verde Amarelo: mais 
oportunidades de trabalho
Modalidade, voltada a jovens entre 18 e 29 anos, passou a valer em 1º de janeiro

O ano de 2019 foi de grandes mudanças 
para o setor trabalhista, principalmente com a 
flexibilização dos acordos e a implementação do 
Contrato de Trabalho Verde e Amarelo (CTVA), 
instituído pela Medida Provisória nº 905/2019, 
publicada em 11 de novembro.

Considerada uma “minirreforma trabalhista”, 
a MP introduz um novo modelo de contrato de 
trabalho com o objetivo de estimular a contratação 
de jovens em início de carreira, sendo uma possível 
alternativa às altas taxas de desemprego nessa 
faixa da população. 

O Programa Emprego Verde e Amarelo é voltado 
a jovens entre 18 e 29 anos de idade, em seu 

primeiro emprego com carteira assinada e com 
ganhos de até um salário mínimo e meio por mês. 
Egressos do programa Menor Aprendiz ou que 
possuíam contratos de experiência, de trabalho 
intermitente ou de trabalho avulso também podem 
ser beneficiados.

A contratação por meio do Programa está 
permitida desde 1º de janeiro de 2020 até 31 de 
dezembro de 2022. É assegurado o prazo de 
contratação de até dois anos, ainda que o término 
seja posterior à data limite da modalidade (31 de 
dezembro de 2022).

O Emprego Verde e Amarelo restringe a 
contratação para dois empregados em empresas 

O Contrato Verde e Amarelo 
é voltado a jovens entre 
18 e 29 anos de idade, em 
seu primeiro emprego com 
carteira assinada
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com até 10 funcionários e 20% do total de 
empregados em empresas com mais de 10 
funcionários, tendo como referência a média 
do total de empregados registrados na folha de 
pagamento entre 1º de janeiro e 31 de outubro 
de 2019.

De acordo com Roberta Assis, docente, 
consultora e empresária, o formato é bastante 
conhecido em países da Europa. “Na Itália, por 
exemplo, o contrato é provisório por dois anos 
(não só para jovens) e, quando efetivado, passa a 
ser por prazo indeterminado”, explica.

Outra particularidade  da nova modalidade é 
que as partes têm que acordar sobre pagamento 
de 13º salário, férias e indenização sobre os 
depósitos de FGTS, que podem ser pagos ao final 
de cada mês ou em período inferior, conforme o 
que foi firmado entre contratado e contratante.

Além disso, a contribuição ao FGTS passa a 
ser de 2%, contra os 8% nas outras formas de 
contratação. A indenização também diminui de 
40% para 20% sobre o saldo e é obrigatória até 
nos casos de demissão por justa causa.

O Programa Verde e Amarelo versa ainda 
sobre obrigações de seguros, adicional de 
periculosidade, entre outros benefícios. 
Os contratados também têm direito ao 
seguro-desemprego.

A hora extra poderá ser de até duas horas, 
desde que estabelecida em acordos e convenções, 
e terá um acréscimo de, no mínimo, 50% da 
hora normal. É permitida ainda a adoção de 
compensação de jornada por acordo de banco de 
horas, sempre pactuado por escrito.

Para as empresas, o benefício colabora para 
a diminuição da carga tributária, sendo isentas 
do recolhimento de contribuição patronal do 
INSS, salário-educação e contribuição social ao 
Sistema S, o que deve refletir diretamente no 
aumento dos postos de trabalho e na retomada 
do crescimento do País.

“Vejo a contratação Verde e Amarelo como 
oportunidade para o ingresso no mercado de 
trabalho, um incentivo para as novas contratações”, 
conclui Roberta, que palestrou sobre o tema 
recentemente na ACIRP.

“VEJO A CONTRATAÇÃO 
VERDE E AMARELO COMO 
OPORTUNIDADE PARA O 
INGRESSO NO MERCADO 

DE TRABALHO, UM 
INCENTIVO PARA AS NOVAS 

CONTRATAÇÕES”

Roberta Assis, 
docente, 
consultora e 
empresária
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GESTÃO
EMPRESARIAL

Análise financeira garante 
decisões certas
Conhecimento da operação e planejamento são pontos essenciais para o sucesso

Para um negócio ter sucesso, não basta o 
empreendedor conhecer o segmento onde atua, 
o mercado, as melhores matérias-primas, o 
consumidor; é preciso entender de números. 
Avaliar o balanço da empresa, verificando ativos 
e passivos, é fundamental para nortear as 
decisões e definir a ordem de prioridades. 

O empresário Alberto João Gabriel Júnior, 
o Bertinho, proprietário da Bella Dora Pizza 
Gourmet, no ramo há 16 anos, nunca havia 
tomado decisões com base em números. Quando 
deu importância a isso, conseguiu resolver 
diversas questões.

Com a ajuda de uma consultoria financeira 
profissional e da elaboração de um DRE 
(Demonstrativo do Resultado do Exercício), 
Bertinho conseguiu enxergar com clareza a 

realidade da operação e tomar as decisões 
necessárias para continuar crescendo.

“Sempre acompanhei de perto todos os 
números, os custos, as vendas e a lucratividade, 
mas olhava de forma errada para eles. Olhava 
para os resultados já obtidos e nunca havia 
colocado o foco à frente. Hoje, olho os números 
para projetar os próximos 12 meses e para 
tomar decisões que impactem no futuro do 
restaurante”, conta.

Com base nos números, Bertinho já reviu 
margem de lucro, controle de estoque, formas 
de compras e até o cardápio. “Tenho plena 
consciência de que não ter um planejamento 
financeiro pode diminuir o ritmo de crescimento 
do negócio, o que nenhum empresário quer, com 
certeza”, finaliza.

“SEMPRE 
ACOMPANHEI DE 
PERTO TODOS OS 

NÚMEROS, OS 
CUSTOS, AS VENDAS 
E A LUCRATIVIDADE, 

MAS OLHAVA DE 
FORMA ERRADA PARA 

ELES.(...)
HOJE, OLHO PARA 
TOMAR DECISÕES 

QUE IMPACTEM 
NO FUTURO DO 
RESTAURANTE”

ACIRPEMAÇÃO12

Alberto Gabriel Jr, proprietário da pizzaria Bella Dora,
apostou na consultoria para conhecer os números da empresa
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Omnichannel: 
venda mais, 
venda em 
todos os canais
Estar onde o cliente está, nos canais 
on-line e off-line, é mais do que 
necessário; é obrigatório

Estar em todos os lugares onde o cliente está 
para que ele sempre encontre sua empresa e 
não acabe por comprar do concorrente. Este é o 
segredo do atendimento omnichannel, cada vez 
mais necessário no universo das vendas e utilizado 
por empresas de varejo de todos os segmentos.

“Omni” tem sua origem no latim e significa 
“todos”, enquanto channel pode ser traduzido do 
inglês como canal ou “todos os canais”. 

A estratégia omnichannel baseia-se no uso 
simultâneo e interligado de diferentes canais de 
comunicação, com o objetivo de estreitar a relação 
entre on-line e off-line, aprimorando, assim, a 
experiência de compra. 

É tanto uma inovação quanto uma resposta à 
demanda dos clientes por uma experiência melhor, 
mais completa e com menos barreiras entre os 
meios on-line e o off-line.

O gerente de e-commerce Marco Aurélio 
Vieira da Silva, da KFit Nutrition, corrobora essa 

tendência. Há um ano e meio na empresa, ele 
acredita ser essencial um olhar atento para o 
consumidor e para todos os canais onde ele possa 
estar.

Atualmente com duas lojas físicas em Ribeirão, 
a empresa está presente também em plataformas 
de e-commerce, por meio de site próprio, 
marketplaces e aplicativos de entrega.

Aposta ainda em ações off-line, marcando 
presença em locais estratégicos, como academias, 
onde oferece degustações, e em feiras do setor. 

Outras vantagens possibilitadas pela presença 
em multicanais são fortalecer a própria marca, 
fidelizar consumidores e, consequentemente, 
aumentar as vendas.

“Acredito que, quando apostamos em 
estratégias omnichannel, atingimos personas 
diferentes e quase a totalidade do nosso público-
alvo, ajustando e entregando a melhor experiência 
para nossos clientes”, avalia Silva.

“ACREDITO QUE, QUANDO APOSTAMOS EM ESTRATÉGIAS 
OMNICHANNEL, ATINGIMOS PERSONAS DIFERENTES E QUASE A 
TOTALIDADE DO NOSSO PÚBLICO-ALVO, AJUSTANDO E ENTREGANDO A 
MELHOR EXPERIÊNCIA PARA NOSSOS CLIENTES”

O gerente de e-commerce Marco Aurélio Vieira da Silva, 
da KFit Nutrition, aposta em estratégias on e off-line para 
atingir seu público
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GESTÃO 
EMPRESARIAL

Do campo à mesa:
produtores oferecem opções 
direto para o cliente
Cada vez mais consumidores optam por alimentos naturais e 
frescos, de procedência segura

Aproximar o campo da cidade, fazendo 
chegar à mesa do consumidor alimentos frescos 
e saudáveis colhidos no dia e produzidos de 
maneira natural e sustentável. Este caminho 
tem sido viabilizado por muitos produtores que 
buscam alternativas para ofertar sua produção 
diretamente aos clientes.

Ribeirão Preto e região estão bem servidas 
neste segmento. É possível encontrar produtos 
em vários pontos de venda, incluindo bancas de 
rua, feiras em parques e centros comerciais que 
estimulam um consumo saudável e consciente, e 
até mesmo nas cestas de produtos selecionados 
entregues na casa do cliente.

Um destes locais é a Villa Matthes, que produz 
hortaliças e frutas orgânicas na zona urbana 
da cidade, na avenida Portugal, e comercializa 
diretamente para o cliente final. De acordo com 
Vitor Potenza, biólogo e um dos responsáveis 
pela produção, é cada vez maior a preocupação 
das pessoas em saber de onde vem o que estão 
consumindo, como é plantado e cultivado.

“Estamos, literalmente, no meio da cidade, 

em meio, inclusive, a muitos prédios. Mas para 
nossos clientes é como se todos estivéssemos em 
uma grande fazenda, eles e nós, pois colhemos 
e vendemos tudo no mesmo dia, e quando eles 
chegam aqui para comprar, veem a plantação, a 
colheita e o cuidado e respeito que temos pelo 
solo e pela natureza”, explica Potenza.

Segundo o Conselho Brasileiro de Produção 
Orgânica e Sustentável (Organis), cerca de 15% 
da população urbana no País consumiu algum 
produto orgânico nos últimos meses. A blogueira 
e digital influencer Carola Duarte faz parte desta 
estatística em ascensão a cada dia que passa.

Há três anos, ela decidiu mudar completamente 
sua alimentação: deixou de comer carne e passou 
a se interessar pelos alimentos orgânicos. Foi 
nesta época que conheceu a Villa Matthes e 
passou a frequentar o local, tornando-se uma 
cliente assídua.

“A Villa Matthes oferece uma grande variedade 
de verduras, incluindo a ora-pro-nóbis, planta 
alimentícia não convencional (PANC) riquíssima 
em proteína”, diz Carola.

Villa Matthes, localizada 
na zona urbana de 
Ribeirão, vende 
orgânicos diretamente 
para o consumidor final
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 Marketing de Comportamento:
a chave para o sucesso
Saiba quem é o seu cliente para traçar a melhor estratégia de marketing

GESTÃO
EMPRESARIAL

Para vender um produto é preciso conhecer o 
consumidor: quem é, onde mora, seus costumes, 
sua cultura, seu estilo e todos os detalhes que 
forem possíveis para traçar a melhor estratégia para 
conquistá-lo e fidelizá-lo: é o chamado marketing de 
comportamento.

Segundo o consultor e professor de marketing 
Eduardo Soares, é de extrema importância que se 
olhe para o consumidor e observe sua conduta de 
consumo para adotar estratégias mais assertivas. 

“Diferente do que acontecia no tempo dos nossos 
avós, quando o comerciante conhecia toda a base de 
seus clientes por nome, costumes etc, hoje, se ele 
não tiver ações para ter acesso a informações do seu 
público, trabalhará no escuro”, explica.

Para o consultor, com a lei de proteção de dados 
isso tende a mudar, mas o fato é que são informações 
importantes e que podem ser usadas a favor dos 

próprios clientes, que passarão a ter acesso a um 
marketing que vai ao encontro do que ele esteja 
buscando.

O chamado “rastro digital” é utilizado para levar ao 
consumidor, além de propagandas e ofertas, conteúdo 
próprio para ele. “É uma excelente oportunidade para 
comerciantes e empresários se conectarem com 
clientes ativos e possíveis clientes”, diz Soares.

Esses dados podem ajudar o vendedor a entender 
quem é o seu público, a falar com as diferentes 
pessoas e a acertar o target, levando a mensagem na 
hora da decisão de compra do consumidor e, o mais 
importante, a criar algo novo para o cliente.

“Criar um Marketing 360º é não esperar o cliente 
entrar na sua loja, e sim fazer o caminho contrário, 
chegar até ele antes e fazer com que o seu negócio 
represente algo na vida dele e, assim, tê-lo como fiel 
consumidor”, finaliza o professor.

OS DADOS PODEM 
AJUDAR A ENTENDER O 

PÚBLICO, ENSINAR COMO 
FALAR COM DIFERENTES 

PESSOAS E, O MAIS 
IMPORTANTE, A INOVAR

Eduardo Soares, 
professor e especialista 
em marketing
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P O S T O S  D E  A T E N D I M E N T O :

D I ST R I TA L  L E ST E  E  N O RT E :
AV. SAUDADE, 834 - CAMPOS ELÍSEOS

AV. BRAZ OLAIA ACOSTA, 727 - JD CALIFÓRNIA 
D I ST R I TA L  S U L

A S S O C I A D O  A C I R P  P A G A  M E N O S !
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Agora em Novo
Endereço:

 (16) 3514-9889

Rua Amazonas, 1154 
Campos Elíseos

Agora na revista ACIRP 
em ação você tem mais 
esta oportunidade de 
formato. Garanta seu 
espaço! Fale com um 
de nossos consultores. 

Novo Formato
de Anúncio

Avenida 
Luzitana: 
importante 
eixo na
Zona Oeste
Endereço é conhecido na região por seus 
comércios e indústrias e por ligar diversos 
bairros importantes

CORREDOR 
COMERCIAL

São pouco mais de 10 quarteirões – 14 
precisamente – na Zona Oeste da cidade, no Parque 
Ribeirão Preto. Estamos falando da Avenida Luzitana, 
endereço que concentra comércios e empresas 
de segmentos variados e que faz ligação com 
importantes endereços, como a avenida Caramuru, 
que liga o bairro ao Centro da cidade.

A via de mão dupla recebe fluxo intenso de 

motoristas e pedestres. Os diversos pontos de 
parada de transporte coletivo urbano ao longo de seu 
curso, somados à larga quantidade de vagas para 
estacionamento de veículos, são pontos favoráveis 
para o comércio local, que recebe consumidores de 
diversos bairros do entorno, como Jardim Marchesi, 
Jardim Califórnia e Residencial Flórida, entre outros.

Estabelecidos na Luzitana há 10 anos, os 
empresários Sidnei da Silva Busa e sua esposa 
Luciana, donos de uma empresa de embalagens 
e descartáveis, a Sidplast, estão satisfeitos com 
a escolha do endereço. “É uma avenida muito 
movimentada, que liga o centro aos bairros, é saída 
para o Shopping Iguatemi; então tem sempre muitos 
clientes”, avalia Luciana.

“É UMA AVENIDA MUITO MOVIMENTADA, 
LIGA O CENTRO AOS BAIRROS, É SAÍDA 

PARA O SHOPPING IGUATEMI, ENTÃO TEM 
SEMPRE MUITOS CLIENTES. ESCOLHEMOS 

A LUZITANA E ESTAMOS MUITO 
SATISFEITOS AQUI”.

Com loja na avenida há 
10 anos, o casal Sidnei e 
Luciana está satisfeito
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POLÍTICA

ACIRP participa da criação do 
Comitê de Transparência
ACIRP e outras 14 entidades apresentam pré-projeto à Prefeitura

A partir deste ano, os atos da administração 
pública municipal e do Poder Legislativo poderão 
estar mais acessíveis ao ribeirão-pretano. Ainda no 
primeiro trimestre de 2020, o prefeito Duarte Nogueira 
deverá enviar à Câmara Municipal um projeto de lei 
que institui a Política Municipal de Transparência 

Municipal e Controle Social. 
Entre as medidas propostas, estão disponibilizar 

os dados liberados pela administração municipal e 
pela Câmara em formatos acessíveis ao cidadão e 
promover a pesquisa científica por meio do acesso 
mais completo a dados públicos, fazendo com que as 

Reunião realizada em setembro 
de 2019, na sede da OAB de 
Ribeirão Preto
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“CHEGAMOS EM UM MOMENTO DA HISTÓRIA 
EM QUE A FALTA DE TRANSPARÊNCIA NAS 

AÇÕES, SEJA NA ESFERA PÚBLICA OU 
PRIVADA, NÃO PODE SER ADMITIDA” (DORIVAL 

BALBINO, PRESIDENTE DA ACIRP)

O presidente da ACIRP, 
Dorival Balbino, durante 
o Fórum Municipal de 
Transparência

diversas secretarias e autarquias adotem padrões 
comuns de troca de informações. (Veja box com as 
principais propostas da política de transparência)

O projeto é fruto do trabalho conjunto de 15 
entidades com forte atuação na área social e de 
direitos do cidadão, entre elas, ACIRP e Instituto 
Ribeirão 2030. “Chegamos em um momento da 
história em que a falta de transparência nas ações, 
seja na esfera pública ou privada, não pode ser 
admitida”, afirma o presidente da ACIRP, Dorival 
Balbino.

O ponto mais importante do documento elaborado 
pelas entidades é a criação de um conselho 
municipal formado por representantes eleitos da 
sociedade civil, administração pública e Câmara. O 
conselho terá, entre outras atribuições, a elaboração 
e fiscalização das diversas ações previstas para 
garantir que o ribeirão-pretano tenha acesso fácil e 
rápido às decisões do Poder Público.

Propostas
• Promover a publicação de dados contidos em bases 
de dados de órgãos e entidades da administração 
pública direta, autárquica e fundacional sob a forma 
de dados abertos;

• Aprimorar a cultura de transparência pública;

• Franquear aos cidadãos o acesso, de forma aberta, 
aos dados produzidos ou acumulados, sobre os quais 
não recaia vedação expressa de acesso;

• Facilitar o intercâmbio de dados entre órgãos e 
entidades da administração pública;

• Fomentar o controle social e o desenvolvimento 
de novas tecnologias destinadas à construção de 
ambiente de gestão pública participativa e democrática 
e a melhor oferta de serviços públicos para o cidadão;

• Fomentar a pesquisa científica de base empírica 
sobre a gestão pública;

• Promover o desenvolvimento tecnológico e a 
inovação nos setores público e privado e fomentar 
novos negócios;

• Promover o compartilhamento de recursos de 
tecnologia da informação, de maneira a evitar a 
duplicidade de ações e o desperdício de recursos na 
disseminação de dados e informações;
 
• Promover a oferta de serviços públicos digitais de 
forma integrada.

De acordo com o gestor de Relações Institucionais 
da ACIRP, Eduardo Molina, as medidas propostas 
pelas entidades vão além de um conjunto de 
intenções: a ideia é torná-las um guia para as ações 
do governo municipal. 

“Além de disseminar uma política de transparência 
em termos municipais, — que significa tornar os 
poderes Executivo e Legislativo mais abertos ao 
cidadão — existe a proposta de incluir no orçamento 
recursos que serão usados para a implantação e 
manutenção dessa política. Ou seja, nós sugerimos 
que sejam dadas condições materiais para que a 
política de transparência seja efetivada. Sem isso, há 
apenas boas intenções”, avalia Molina.
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POLÍTICA

Comitê
A ideia de se tornar os atos da administração 

pública municipal e do Legislativo mais claros 
e acessíveis para o cidadão surgiu em junho do 
ano passado, com a criação do Comitê Municipal 
de Transparência. (Veja box sobre quem integra 
o comitê). 

Em sua ata de constituição, de 5 de junho 
de 2019, o Comitê prevê o desenvolvimento 

Quem faz parte do Comitê
• ACIRP

• Instituto Ribeirão 2030

• 12ª Subseção da OAB

• Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São 
Paulo)

• Aescon (Associação das Empresas de Serviços 
Contábeis de Ribeirão Preto e Região)

• Observatório Social de Ribeirão Preto

• Sicorp (Sindicato dos Contabilistas de Ribeirão 
Preto)

• Centro Médico de Ribeirão Preto

de atividades relacionadas aos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 
Organização das Nações Unidas (ONU), em 
especial as metas de “reduzir substancialmente 
a corrupção e o suborno”, “desenvolver 
instituições eficazes, responsáveis e 
transparentes” e “garantir a tomada de 
decisão responsiva, inclusiva, participativa e 
representativa”, previstas no ODS 16.

• Nexos Gestão Pública - USP

• Amarribo (Amigos Associados de Ribeirão 
Bonito);

• GPublic (Centro de Estudos em Gestão e Políti-
cas Públicas Contemporâneas) - USP

• Sincovarp (Sindicato do Comércio Varejista de 
Ribeirão Preto)

• AARP (Associação dos Advogados de Ribeirão 
Preto);

• Grupo de Pesquisa em Orçamento, Planejamen-
to e Transparência da Faculdade de Direito de 
Ribeirão Preto/USP-RP

• Sincomerciarios

Integrantes do Comitê de Transparência se 
reúnem com vereadores na Câmara



Um jeito fácil de validar informações cadastrais!

Encontre Clientes Autopreenchimento
Cadastral

Validação Cadastral
Com apenas o nome completo 

de um cliente da sua base, 
você enriquece e encontra 
outras informações, como 
CPF, endereço e telefone

Seu cliente preenche 
apenas o CPF e o Valida ID 
devolve automaticamente 
outros dados cadastrais.

Valide as informações da 
sua base de clientes, man-
tendo-as corretas, atualiza-

das e garantindo maior 
retorno nas suas ações.

Benefícios para seu negócio

Já pensou em ter uma solução completa, rápida e dinâmica, que 
integra todas as informações cadastrais de seus clientes?

Com o Valida ID você tem todas as informações necessárias para validar, 
enriquecer e completar a sua base, garantindo eficácia e qualidade para 

o sucesso das estratégias do seu negócio

Valide todas as informações 
cadastrais de um cliente e 

evite possíveis fraudes.

Redução de Riscos
de Fraude

Facilidade nas consultas 
com retorno de atributos 
que fazem mais sentido 

para a sua busca.

Autonomia e
Flexibilidade

Facilidade de uso
Fácil entendimento e 4 
chaves de entrada
Padrão: CPF
Diferencial: E-mail, 
telefone e nome completo

As soluções da Boa Vista SCPC fazem a
diferença no seu negócio:
Inteligência analítica, diferencial estratégico, tecnologia
de ponta, informações precisas e atualizadas e mais de
60 anos de tradição no mercado de crédito

comercial@acirp.com.br(16) 3512-8148



ACIRPEMAÇÃO22

ECONOMIA

Ribeirão gasta R$ 600 mil por 
dia com rombo do IPM
Em 2020, Prefeitura deverá injetar R$ 278 milhões para cobrir déficit

Um estudo apresentado em janeiro deste 
ano pelo Instituto Ribeirão 2030, uma entidade 
local sem fins lucrativos, mostrou uma realidade 
assustadora, que envolve o impacto que o déficit 
do IPM (Instituto dos Previdenciários do Município) 
pode provocar nas finanças de Ribeirão Preto. 

De acordo com o levantamento, até 2060 os 
cofres públicos terão de cobrir um rombo estimado 
em R$ 20 bilhões. O valor equivale, por exemplo, 
a seis vezes o atual orçamento do município ou à 
construção de 5,4 mil creches.

Se nada for feito para cobrir esse buraco, – 
calculado pelo próprio IPM – até 2060 cada ribeirão-
pretano irá desembolsar cerca de R$ 28 mil para 
estancar o déficit da previdência municipal. Isso 
significa, em média, R$ 700,00/ano por habitante, 
desde os recém-nascidos até os mais idosos. Uma 
dívida que a sociedade local desconhece e que 
será paga com a piora da qualidade dos serviços 
públicos ou com mais impostos.

Reunião com 14 entidades de 
Ribeirão Preto foi realizada
na ACIRP

O IPM é o órgão municipal equivalente ao 
INSS. Hoje, os recursos que vão para o caixa do 
Instituto provêm, basicamente, do desconto de 
14% dos salários dos servidores municipais e dos 
28% pagos pela Prefeitura. Contribuem com o IPM 
funcionários da Prefeitura, Câmara Municipal, 
Guarda Civil, Fortec (Fundação de Formação 
Tecnológica de Ribeirão Preto), Transerp, Coderp, 
Daerp, Sassom (Serviço de Assistência Social dos 
Municipiários) e o próprio IPM.

Sangria
Os gastos da Prefeitura para cobrir a sangria do 

IPM aumentam a cada ano. O trabalho do Instituto 
Ribeirão 2030 mostrou que, entre 2017 e 2019, 
saíram dos cofres municipais para os do IPM cerca 
de R$ 430 milhões só para cobrir o déficit. Ou seja: 
nesses dois anos, os resultados negativos do IPM 
custaram cerca de R$ 600 mil por dia ao bolso dos 
contribuintes de Ribeirão Preto.

O ROMBO DO INSTITUTO 
DE PREVIDÊNCIA DOS 

MUNICIPIÁRIOS INTERESSA A 
TODOS OS CIDADÃOS; AFINAL, 
ESSA DÍVIDA SERÁ PAGA PELA 

SOCIEDADE E IMPACTA NA 
DIMINUIÇÃO DE RECURSOS 

QUE PODERIAM SER USADOS 
PARA A CONSTRUÇÃO DE 

ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDE 
E OUTROS EQUIPAMENTOS 

PÚBLICOS
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Para 2020, a 
previsão é que mais 
R$ 278 milhões 
sejam usados para 
o mesmo fim.

A quantia equivale, por exemplo, a tudo o que o 
município deverá gastar este ano com educação, 
sem contar as transferências federais.

Risco
Para a superintendente do IPM, a advogada 

especialista em Direito Previdenciário Maria 
Regina Ricardo, o impacto do déficit do IPM 
nas finanças municipais é grande e não deve 
ser subestimado. “Se o Instituto não tiver a 
sua situação alterada com urgência, não há 
perspectivas para a nossa cidade”, declara. 

O economista Alberto Borges Matias, 
representante do Observatório Social de Ribeirão 
Preto, concorda com o sinal de alerta dado por 
Maria Regina. “O que está se discutindo aqui é 
se, no futuro, vamos deixar de pagar educação 
e saúde para pagar o IPM. E devemos ter em 
mente que será necessária a adoção de medidas 
duras e impopulares”, reforça.

A urgência da situação levou diversas 
entidades locais a se reunirem para discutir 
o problema do IPM, levantado pelo estudo 
do Instituto Ribeirão 2030. O trabalho foi 
apresentado no dia 23 de janeiro deste ano, na 
sede da ACIRP, a 14 instituições locais, entre 
elas, a própria Associação, o Observatório Social 

e o Ciesp (Centro 
das Indústrias 
do Estado de São 
Paulo).

De acordo com 
o presidente da ACIRP, Dorival Balbino, a ideia 
não é procurar culpados pela situação, mas 
alertar a cidade para o problema do IPM e para 
a necessidade da adoção de medidas urgentes 
para resolvê-lo. 

“É preciso que a sociedade e os empresários 
em geral tenham consciência que o déficit do 
IPM impacta diretamente nas suas vidas e nos 
seus negócios”, afirmou. 

Projetos
Em dezembro do ano passado, a Prefeitura 

enviou à Câmara Municipal uma proposta 
de emenda à Lei Orgânica (uma espécie de 
Constituição do município) e um projeto de lei 
complementar que têm o IPM como tema. Ambos 
visam estabelecer regras para o Regime Próprio 
de Previdência Social (RPPS) de Ribeirão Preto 
e fazer com que a previdência municipal esteja 
alinhada com as novas regras federais para a 
Previdência Social.

Os dois projetos fazem parte de um pacote 
de medidas implantadas pela Prefeitura no ano 
passado para tentar conter o aporte constante 
de receitas para o IPM.

Entre elas estão a adoção do teto do INSS para 
o pagamento de pensões municipais, a criação 

“SE O IPM NÃO TIVER A SUA SITUAÇÃO ALTERADA, COM 
URGÊNCIA, NÃO HÁ PERSPECTIVAS PARA A NOSSA CIDADE” 

(MARIA REGINA RICARDO, SUPERINTENDENTE DO IPM)

Integrantes das 14 entidades assistem à apresentação do 
Instituto Ribeirão 2030 sobre o estudo do IPM
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de um fundo imobiliário e a transferência total 
da dívida ativa do município para o IPM por 75 
anos.   

O vereador Renato Zucolotto – que é servidor 
público federal – defende a aprovação dos 
projetos e sustenta que o diálogo com a Câmara 
é fundamental para esclarecer todos os pontos. 
“Os vereadores precisam ter o maior número de 
informações quando forem votar os projetos”, 
avalia Zucolotto.

Causas
“O que se tem de destacar agora é que não 

adianta falar do passado ou então procurar 
culpados pela atual situação, mas olhar para a 
frente e, juntos, tomarmos providências, tanto 
na área das despesas como das receitas, para 
equilibrar as contas”, diz o empresário e vice-
-presidente do Instituto Ribeirão 2030, Maurílio 
Biagi. Ele se refere às causas que podem levar o 
IPM a se tornar uma ameaça real ao desenvolvi-
mento da cidade.

De acordo com o estudo do Instituto Ribeirão 
2030, não é possível apontar um fator, mas sim 
um conjunto de decisões – sobretudo das su-
cessivas administrações municipais e Poder 
Legislativo – que levaram as finanças do IPM ao 
estado em que estão atualmente.

Entre elas, destacam-se falhas internas de 
gestão (sobretudo ausência de mecanismos de 
controle), falta de vontade política para a reso-
lução dos problemas apontados, medidas popu-
listas que ampliaram os benefícios do funciona-
lismo e legislações extremamente permissivas. 

Além disso, o IPM também foi utilizado, em 
alguns momentos, como um “caixa extra” para a 
Prefeitura, seja pela ausência de repasses de re-
cursos para o pagamento dos benefícios ou pela 
retirada de dinheiro reservado aos aposentados 
e pensionistas.

Para elaborar o levantamento, o Instituto 
Ribeirão 2030 examinou todas as atas dos con-
selhos administrativo e fiscal do IPM desde 1994, 
analisou cálculos atuariais, dados de despesas e 
entrevistou dois ex-superintendentes, além da 
atual responsável pela autarquia.

ECONOMIA

VOCÊ
SABIA?

R$ 20 bilhões é o rombo do IPM (déficit 
atuarial) estimado até 2060 se nenhuma 
medida for tomada, de acordo com um estudo 
do próprio Instituto. Isso significa que cada 
cidadão de Ribeirão Preto irá arcar com cerca 
de R$ 28 mil.

Números
8.833 servidores ativos
6.103 servidores inativos
R$ 278 milhões, valor que a Prefeitura 

deverá transferir este ano para cobrir o déficit 
do IPM, equivalem a: 

Todo o investimento da administração 
municipal em educação em 2020 (sem contar 
repasses estadual e federal);

Construção de dois Hospitais do Câncer de 
Brasília, que terão 152 leitos, 20 unidades de 
UTI e farão nove mil atendimentos por ano;

92 UPAs como a do Sumarezinho, que está 
em processo de licitação;

75 escolas de ensino infantil como a do 
Jardim Interlagos, também em licitação, com 
capacidade para 298 alunos.

Glossário
Cálculo atuarial: projeção estatística que analisa o gasto futuro com 
aposentados e pensionistas, considerando fatores como expectativa de 
vida;

Compra de Vidas: mecanismo existente na nova legislação municipal 
relacionada ao IPM e que diz respeito à transferência um grupo de 
indivíduos de um plano deficitário para outro superavitário; no caso de 
Ribeirão Preto, os aposentados deixam de ir para o Plano Financeiro 
(deficitário) e vão para o Previdenciário (superavitário). A transferência 
envolve servidores aposentados cujos benefícios foram concedidos 
entre 5 de maio de 1994 e 29 de dezembro de 2011, com idade igual ou 
superior a 65 anos. 

Segregação de massa: separação dos valores presentes no Regime 
Próprio da Previdência Social. No caso de Ribeirão Preto, a massa foi 
separada em dois fundos: Previdenciário e Financeiro (deficitário).

Dívida Ativa: cadastro municipal que reúne as informações de todas as 
pessoas que possuem algum tipo de dívida com a Prefeitura (IPTU, ISS, 
ITBI, etc);
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1992
Criação do FAM (Fundo de Aposentadoria do Muni-
cípio). Até então, grande parte dos funcionários da 
Prefeitura era contratada pelo regime CLT (Conso-
lidação das Leis Trabalhistas), sem estabilidade e 
contribuindo com o INSS. Naquele ano, o governo 
aprovou a Lei Complementar 140/92, que na prá-
tica transformou todos os funcionários da Prefei-
tura em estatutários. Para isso, foi realizado um 
concurso público considerado pro forma, ou seja, 
de mera formalidade, feito sob medida para apro-
var os servidores que já estavam em atividade. A 
ideia original era que a Prefeitura pagaria menos 
com o IPM do que com o INSS.

1993
FAM se torna uma autarquia, o IPM. A criação do 
Instituto foi feita sem estudos prévios de cálculos 
atuariais ou impactos das aposentadorias futuras.

1994
Apenas em junho de 1994 foi aprovada a Lei Com-
plementar nº 360/94, que regulamentou o fun-
cionamento do IPM e a concessão de benefícios. 
Foram previstas muitas vantagens para os funcio-
nários e pouco controle. A Prefeitura contribuía 
com 31% e os funcionários, com 6%.

1995
Dívida da Prefeitura com o IPM já era de 
R$ 9 milhões (R$ 45 milhões em valores atuais).

1996
Realização do primeiro cálculo atuarial, apontan-
do que o sistema já era deficitário. Contribuição da 
Prefeitura cai para 30%.

1998 
Câmara Municipal aprova lei que regulamenta a 
aposentadoria dos vereadores pelo IPM. Eles, in-
clusive, poderiam computar o tempo de recolhi-
mento ao INSS nos empregos antigos, mas apo-
sentando-se com o salário integral de vereador 
pelo IPM.

2003 
Reforma da Previdência Nacional coloca alguns 
tetos e freios para o funcionalismo; até então, a le-
gislação permitia que servidores se aposentassem 
com o mesmo salário de quando estavam na ativa, 
mesmo que não tivessem recolhido proporcional-
mente ao IPM ao longo dos anos.

2004 
A alíquota patronal passa para 17% e a dos funcio-
nários, para 11%.

2006
Contribuição patronal vai para 22%.

2012
Implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salá-
rios, considerado um dos principais causadores da 
atual situação do IPM. Na prática, resultou em um 
aumento imediato dos gastos com funcionalismo 
em razão do ‘upgrade’ de salários e benefícios e 
criou um crescimento vegetativo das despesas em 
razão das incorporações a médio e longo prazos.

2018 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE) de São Pau-
lo determina que repasses da Prefeitura para o 
IPM devem ser incluídos na rubrica Despesas com 
Pessoal e não em Transferências para Órgãos da 
Administração Municipal. Com isso, o total de des-
pesas com pessoal dispara de 46,56% para 55,86% 
segundo a Prefeitura, ultrapassando o limite de 
54% de gastos com pessoal previsto na Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.

2019
TCE-SP cria regra de transição para a contabili-
zação de repasses extras ao Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS) e dá um fôlego para 
Ribeirão Preto. A regra serve para todos os mu-
nicípios paulistas e prevê que, em 2020, 25% dos 
repasses para cobertura de déficit sejam conside-
rados despesa com pessoal. Nos anos seguintes, 
o percentual passa para 45% (2021), 70% (2022) e 
100% em 2023.

LINHA
TEMPO

Fonte: Instituto Ribeirão 2030
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Grupo São 
Francisco 
integra 
Sistema 
Hapvida

Empresas se uniram com o propósito de salvar vidas e
fortalecer a democratização do acesso à saúde de qualidade

O Grupo São Francisco integra o Sistema 
Hapvida desde outubro de 2019 — mês em que 
a aquisição foi efetivada após a divulgação oficial 
da aprovação pelo Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (CADE) e que, anteriormente, 
já tinha sido aprovada pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS).

“Esta foi uma oportunidade de expandir nosso 
modelo de negócios e democratizar cada vez 
mais o acesso à saúde de qualidade em todo o 
Brasil”, afirma Jorge Pinheiro, presidente do 
Hapvida. Segundo ele, o Sistema Hapvida tem 
sua expertise para crescer fora das regiões Norte 
e Nordeste do País.

“Com a proposta de verticalização inteligente, 
que permite monitoramento, previsibilidade 
e planejamento, temos o objetivo de atender 
com eficiência. E, agora, estamos juntos com 
a equipe do São Francisco para somar à nossa 
missão de democratizar o acesso à saúde com 
qualidade, acolhimento e eficiência em custos”, 
complementa.

Com a aquisição, o Sistema Hapvida deu 
continuidade aos planos de expansão tornando-
se uma operadora de abrangência nacional com 
posição de liderança, principalmente, no interior 

das regiões Sudeste e Centro-Oeste, ampliação 
de sua presença na região Sul, além de sua já 
consolidada liderança na região Norte e Nordeste.

Assim, hoje, o Sistema Hapvida se posiciona 
como o maior sistema de saúde suplementar 
do Brasil presente em todas as regiões do país, 
gerando emprego e renda para a sociedade.

Atualmente, são mais de 6 milhões de 
clientes, 29 mil colaboradores diretos envolvidos 
na operação, 15 mil médicos e 14 mil dentistas 
que prestam atendimento em 40 hospitais, 160 
clínicas médicas, 42 prontos atendimentos, 126 
centros de diagnóstico por imagem e coleta 
laboratorial.

Hapvida, do Brasil para os brasileiros
A história do maior sistema de saúde 

suplementar do Brasil teve início em 1979, na 
cidade de Fortaleza, quando o médico oncologista 
Candido Pinheiro de Lima inaugurou o Hospital 
Antonio Prudente, um dos mais modernos da 
cidade. A projeção veio quando Candido criou, em 
1993, o Hapvida Saúde, ano em que a operadora 
iniciou sua expansão.

Com a oferta de ações para o novo mercado, 
a Hapvida se consolidou como uma das pioneiras 

Hospital Eugênia Pinheiro, 
em Fortaleza
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no setor da saúde suplementar a realizar o IPO 
(Oferta Pública Inicial de Ações) no Brasil, que 
completa 2 anos em abril de 2020.

 Medicina Preventiva
Os núcleos de Medicina Preventiva do Sistema 

Hapvida oferecem projetos e ações que promovem 
a qualidade de vida de grupos com necessidades 
específicas para agir sempre na prevenção, 
estimulando a promoção da saúde e autocuidado.

Através dos núcleos, os clientes contam 
com profissionais que fazem o monitoramento 
contínuo do quadro médico do paciente, de 
forma a evitar a manifestação de doenças e 
a necessidade de tratamentos invasivos para 
enfermidades que podem ser facilmente evitadas 
e acompanhadas.

Para o presidente do Hapvida, os investimentos 
em assistência médica devem ser contínuos para 
que a saúde no Brasil possa ser cada vez mais 
democrática.

“Continuamos extremamente motivados e 
lutamos diariamente para garantir a entrega de 
um serviço pontual, eficiente e acolhedor, através 
de uma visão aguçada para ações preventivas e 
programas específicos que garantam o melhor 
manuseio de doenças em seus diversos estágios”, 
afirma Pinheiro.

 
Tecnologia de ponta
A inovação é um dos pilares do Hapvida e todo 

o investimento em tecnologia faz parte da missão 
do Sistema em proporcionar o que há de mais 
moderno para seus clientes.

Um dos destaques é a Maida.health, holding 
de tecnologia do grupo, que une assistência 
médica ao desenvolvimento tecnológico e que 
recentemente realizou pela primeira vez uma 
regulação médica por Inteligência Artificial (I.A).

A iniciativa permite que o plano de saúde 
emita respostas automáticas a solicitações 

requeridas pelos clientes sob supervisão médica. 
Essa inovação contribui para o sistema de 
tecnologia de ponta já existente na companhia 
e garante agilidade e precisão na aprovação de 
procedimentos para médicos e pacientes da rede 
própria.

O uso de uma plataforma, aliado ao 
conhecimento médico, permite um percentual 
de fator de confiança muito alto. Dessa forma, 
a equipe médica ganha em produtividade ao 
focar seus esforços em casos que exigem 
interpretações mais aprofundadas.

Além de favorecer os pacientes e os médicos, 
a rede própria ganha ainda mais agilidade 
no modelo verticalizado de negócio, marca 
registrada do Hapvida Saúde.

Para dar mais comodidade aos clientes, a 
empresa automatizou a marcação de consulta 
pelo serviço de chatbot, uma ferramenta onde as 
pessoas podem marcar e desmarcar consultas, 
entre outras solicitações, sem sair da internet. 
Além disso, as pessoas podem contar com o 
aplicativo do Hapvida, que permite que os clientes 
possam marcar consultas e acessar informações 
e serviços da operadora com facilidade. 

Um dos principais investimentos do 
Hapvida é em Tecnologia de Informação (TI). A 
empresa criou uma plataforma tecnológica que 
acompanha todas as suas unidades em tempo 
real. Ativado pela biometria do paciente, o Núcleo 
de Observação e Controle (NOC) acompanha todo 
o trajeto dele nas unidades do Hapvida, desde o 
momento da chegada, até a saída, monitorando 
principalmente o tempo de espera.

O espaço foi criado para garantir maior 
organização e melhor funcionalidade. O NOC 
funciona na Matriz Administrativa do Hapvida, em 
Fortaleza (CE), e monitora a espera em todas as 
unidades da rede própria da operadora no Norte 
e Nordeste. Funciona 24 horas por dia, com uma 
equipe em esquema de plantão.

Hospital São Francisco, em 
Ribeirão Preto
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Mulheres de
Negócios

EMPREENDEDORISMO 
FEMININO

Donas de empresas representam 34% do total de empreendedores no Brasil, aponta IBGE

“Empreendedorismo” se origina da palavra 
francesa entrepreneur, designada a pessoas que 
assumem riscos e começam algo novo. O termo 
foi cunhado na França, 
no século XVII, pelo 
economista Richard 
Cantillon, diferenciando 
quem assume riscos, de 
quem fornece o capital.

Na conotação atual, 
de inovação, iniciativa e 
mudança, empreendedorismo versa sobre enxergar 
e criar oportunidades no ambiente da empresa ou 
desenvolver algo novo, seja no início de um negócio, 
seja na transformação ou nas possibilidades 
desenvolvidas dentro da empresa estabelecida.

Neste contexto de criatividade, unido às longas 
lutas femininas para obtenção de seu espaço, temos 
cada vez mais exemplos de ascensão das mulheres 

na criação e direção de 
negócios ou mesmo 
ocupando altos cargos, 
antes preenchidos por 
homens.

Levantamento do 
Sebrae de 2019 – com 
indicadores da PNADC 

(Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios 
Continua), feita pelo IBGE (Institudo Brasileiro 
de Geografia Estatística), – sobre micro e 
pequenas empresas e MEIs (microempreendedores 
individuais) indica que as mulheres “donas de 

SÓ EM 2019, FORAM FORMADOS 1.544 
EMPRESÁRIOS E COLABORADORES NOS CURSOS DO 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO EMPRESARIAL DA 

ACIRP, COM UMA PARTICIPAÇÃO DE 850 MULHERES, 
55% DO TOTAL
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negócios” representam 34% do 
universo nacional. O Brasil ocupa a 
7ª posição no ranking de mulheres  
empreendedoras iniciais, em 
referência à proporção mulheres/
homens. De 2017 a 2018, foram 
registradas 24 milhões de 
iniciativas femininas formais ou 
informais com intuito de ter o 
próprio negócio.

Na ACIRP, Sandra Brandani 
Picinato é uma representante das 
associadas. Vice-presidente na 
gestão 2017/2020, é a primeira 
mullher a ocupar o cargo na 
entidade. Sua empresa, a SBS 
Motos foi fundada em 1959 e 
hoje conta com 96 funcionários, 
sendo 21% do total, de mulheres. 
Tendo a seu lado a irmã Silvia 
Maria Brandani, as duas figuram 
no mercado empresarial como 
exemplos femininos de sucesso.

Para Sandra, que iniciou seu 
empreendimento a partir do 
aprendizado que teve nos negócios 
familiares, o segredo é ter foco 
e conhecimento do segmento. 
“Tive uma boa aprendizagem 
na minha família, que sempre 
apostou no ramo das duas rodas. 
Desde cedo fiz estágio e prestava 
serviço para a indústria e comércio 
que tínhamos. Procurei entender 
o funcionamento das motos, as 
peças de um modo geral. Mais 
para frente, surgiu a oportunidade 
de abrir a SBS, e minha motivação 
foi mostrar ao meu pai que era 
capaz”, relembra.

A empresária de sucesso, 
também à frente da atual 
diretoria da ACIRP, comemora a 
representatividade feminina na 
entidade, que conta atualmente 
com cerca de 5.600 associados.

Sandra Brandani, 
proprietária da SBS 
Motos, começou a 
aprender sobre o ramo 
de motocicletas na 
adolescência
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EMPREENDEDORISMO 
FEMININO

“EU TENHO ORGULHO 
DE TODAS AS NOSSAS 
ASSOCIADAS, DE SUAS 
COLABORADORAS NAS 
EMPRESAS E DE TODA 
MULHER QUE DESEJA 

EMPREENDER”.

“Agradeço por fazer parte de uma gestão que 
não tem medo de inovar e acredita nas mulheres. 
Eu tenho orgulho de todas as nossas associadas, de 
suas colaboradoras nas empresas e de toda mulher 
que deseja empreender”.

Sandra enxerga a jornada como desafiadora. Isso 
porque, por anos a fio, ‘elas’ tiveram que quebrar 
barreiras no âmbito profissional e, para tanto, sempre 
foi necessário adquirir informações e se atualizar.

Durante a atual gestão, o Departamento de 
Educação Empresarial da ACIRP contabilizou 
números positivos na oferta do conhecimento a seus 
associados e seus colaboradores. Só em 2019, foram 
formados 1.407 profissionais nos cursos, sendo 850 
mulheres.

A escolaridade e a busca pelo conhecimento são 
maiores entre as mulheres, de acordo com dados do 
Sebrae baseados na PNADC. As empreendedoras 
brasileiras, donas de negócios, possuem nível de 
escolaridade 16% maior que os homens mas, ainda 
assim, ganham 22% a menos que eles.

A cerveja como profissão
Diante de uma luta histórica e atitudes 

perseverantes, as mulheres conquistam cada vez mais 
espaços e posições, vencem preconceitos e quebram 
paradigmas em busca de se estabelecerem social e 
economicamente.

Foi assim com Joice Buzzato, que se aproximou 
do universo cervejeiro até começar a empreender no 
setor. De degustadora, a jovem passou a sommelière 
de cervejas e empresária, abrindo a própria indústria 
em 2013, a Maltesa, que faz parte do Polo Cervejeiro, 
uma iniciativa do Programa Empreender que colabora 
para a consolidação de Ribeirão Preto como Cidade da 
Cerveja.

Com o seu negócio em atividade, Joice seguiu 
estudando e fez pós-graduação em engenharia de 
alimentos. Atualmente, aos 34 anos, faz curso técnico 
em meio ambiente e é a mestre-cervejeira de sua 
fábrica. 

“No início tive que enfrentar o preconceito 
masculino, mas aos poucos fui ganhando respeito e, 
hoje, por estar à frente da cervejaria, muitas mulheres 
também se sentem à vontade para sentar no balcão, 
beber, conversar sobre os rótulos e trocar experiências”. 
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“POR SER MULHER E ESTAR À 
FRENTE DA CERVEJARIA, MUITAS 

OUTRAS TAMBÉM SE SENTEM 
À VONTADE PARA SENTAR NO 
BALCÃO, BEBER, CONVERSAR 
SOBRE OS RÓTULOS E TROCAR 

EXPERIÊNCIAS”

Joice Buzzato é proprietária 
da Cervejaria Maltesa, de 
Ribeirão Preto

As dificuldades que enfrentou foram 
oportunidades de crescimento e o caminho para 
entrar no mundo da cerveja e fazer o que ela 
realmente gosta, diz a empresária, que destaca a 
importância do conhecimento para se atualizar. “É 
necessário estudar sempre, porque todos os dias 
surge algo novo, em todas as áreas”. 

Para ela, a Maltesa é uma empresa em 
crescimento que pretende, a médio e longo 
prazos, contratar mais mulheres, assim como ela. 
Para quem quer empreender, Joice recomenda 
entender de seu negócio, inovar e, principalmente, 
ter coragem para seguir, apesar dos obstáculos.

História que inspira
Fabiana Borges de Oliveira, sócia e diretora 

do Grupo Cedro desde 1991, é formada em 
Publicidade e Propaganda e especialista em 

marketing, além de ser pós-graduada em 
Administração de Empresas e mãe de dois 
filhos. 

Toda essa bagagem e responsabilidade 
são motivos de orgulho: o grupo, que detém 
franquias da perfumaria O Boticário e da 
ótica Sunglass Hut e conta hoje com 126 
colaboradores, apresenta uma história de 
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EMPREENDEDORISMO 
FEMININO

sucesso em família. Juntamente  com a mãe, 
Imara Borges de Oliveira, sócia e fundadora, e a 
irmã Flávia Borges Montans, a empresária atua 
em Ribeirão Preto e região em um total de 14 
municípios com 22 pontos de venda da marca 
O Boticário e uma loja da marca Sunglass Hut.

“Preciso valorizar minha mãe, que iniciou o 
negócio e é nossa inspiração, comprometimento 
e dedicação, e minha irmã, que se juntou a 
nós na sociedade, com experiência na gestão 
de pessoas e sustentabilidade. Juntas e com 
propósito fortalecido de levar beleza por meio 
de experiências únicas tornamos o Grupo Cedro 
uma referência no mercado de varejo”.

Ao olhar para o passado, Fabiana relembra 
que também já foi professora de inglês e 
chegou a trabalhar em sua área de formação 
após concluir a graduação, como atendimento 
em uma agência de publicidade, mas o amor 
pelo varejo e fragrâncias, latente desde os 
tempos de faculdade, falou mais alto.

“O meu trabalho de lançamento de produto 
e conclusão de curso foi um desodorante 
feminino, em parceria com uma perfumaria de 
Ribeirão Preto que tinha como canal de vendas 
o varejo tradicional; ali já sabia da minha 
paixão”, relembra Fabiana, que acredita ser 
necessário ter disciplina, foco em melhoria 
dos processos, e pessoas comprometidas 
pelo propósito para  gerar oportunidades de 
crescimento e desenvolvimento do varejo de 
franquias.

“ACREDITO NA DISCIPLINA, NO FOCO 
EM MELHORIA DOS PROCESSOS E NO 

COMPROMETIMENTO DAS PESSOAS 
QUE GERAM OPORTUNIDADES DE 

CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO 
VAREJO DE FRANQUIAS”

A empresária 
Fabiana Borges 
de Oliveira, do 
Grupo Cedro, 
está à frente de 
23 franquias
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Startup
De olho nas mudanças tecnológicas, a advogada e 

professora Renata Machado Paiva, de 32 anos, seguiu 
pelo caminho da inovação e desenvolveu, em 2017, a 
startup “Foca na Vaga”, uma plataforma educacional 
voltada ao aprendizado e preparação para exames e 
concursos em geral. 

“A minha formação acadêmica é em Direito, mas toda 
a minha atuação profissional está atrelada ao ensino. 
Fui pesquisadora institucional, professora e atuei por 
mais de 10 anos na área da educação. Como estudante, 
‘concurseira’ e professora, percebia a dificuldade dos 
estudantes: os poucos que estudavam regularmente não 
o faziam de forma adequada. Priorizavam as matérias 
que possuíam mais afinidade, procrastinando o estudo 
nas demais, o que gera uma zona de conforto prejudicial 
aos que vão se submeter aos exames e provas”, conta 
Renata, sobre o que a motivou a criar a startup.

A principal missão da empresa é levantar a 
bandeira do estudo, tornando-o mais acessível e 
possibilitando melhores condições para a aquisição 
do hábito de estudar, por meio de metodologia 
diferenciada, com conteúdo direcionado, 
personalizado e adaptativo à experiência do aluno.

O sistema direciona o estudo de acordo com 
as deficiências apresentadas por cada usuário, 
programando revisões e sugerindo um ciclo de 
estudos mais adequado. “São essas inovações que 
nos rendeu o reconhecimento como uma das 10 
EdTechs mais inovadoras na categoria Analytics, 
conforme estudo divulgado pela Liga Insight em 
2019”, ressalta.

Hoje, a startup possui 6.663 alunos inscritos, 
distribuídos em todos os estados do Brasil, 3.787 

(16) 3512-8148 www.acirp.com.brcomercial@acirp.com.br(16) 99710-5761

Associado, indique uma
empresa e ganhe descontos!

INDIQUE
E GANHE
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A advogada e professora 
Renata Machado Paiva 
desenvolveu, em 2017, a 
startup “Foca na Vaga”

“SER UMA MULHER À FRENTE DE 
UMA STARTUP É UM DESAFIO AINDA 
MAIOR. O AMBIENTE TECNOLÓGICO É 

PREDOMINANTEMENTE MASCULINO E, MUITAS 
VEZES, ME DEPARO COM O QUESTIONAMENTO 

SOBRE A NÃO EXISTÊNCIA DE UM SÓCIO”

matérias/assuntos e 219 mil questões disponíveis 
para estudo. A equipe conta com 33 colaboradores 
em diversas áreas, principalmente nos setores de 
marketing, atendimento e conteúdo.  

Para Renata, empreender no Brasil é um grande 
desafio. “A legislação e o sistema tributário acabam 
por forçar-nos a rever as estratégias de crescimento. 
No meu caso, ser uma mulher à frente de uma 
startup, é um desafio ainda maior; o ambiente 
tecnológico é predominantemente masculino e, 

muitas vezes, me deparo com o questionamento 
sobre a não existência de um sócio, com ênfase no 
“o” final”, desabafa a empresária

O empreendedorismo é um universo que exige 
constante adaptação e busca de conhecimento, 
atributos plenamente destacados pelas mulheres 
que alcançaram sucesso abrindo seu próprio negócio 
ou inovando em suas áreas.

Na visão de Renata, as habilidades de execução, 
persistência e criatividade são as mais importantes. 
“Empreender é um ato de coragem. Eu admiro todas 
as mulheres que decidem empreender. Sempre que 
possível, converso, troco experiências e as incentivo. 
Na maioria das vezes, eu me torno cliente de 
negócios que possuem mulheres na liderança”. Ela 
e outras profissionais fazem parte de um grupo de 
mulheres CEOs de startups, chamado CEOup, para 
troca de ideias, experiências e network.
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NATAL LUZ 
2019

Evento se consagra por 
números e abrangência

Programação se estendeu para todas as regiões da cidade,
com 42 chegadas de Papai Noel

O Natal Luz Ribeirão de 2019 foi um dos mais 
completos programas de entretenimento e de 
valorização dos espaços envoltos ao comércio de 
toda a cidade. Com ornamentação natalina típica 
e extensa programação cultural, que incluiu um 
dia inteiro de atividades na esplanada do Theatro 
Pedro II e 42 chegadas de Papai Noel em todas as 
regiões da cidade, a ACIRP acolheu a população e 
contentou comerciantes em um período de magia 
e encantamento, o que colaborou para deixar o 
passeio às compras mais agradáveis. 

De acordo com Dorival Balbino, presidente 
da ACIRP, o Natal Luz de 2019 representou seu 
próprio sentimento e dos associados em relação à 
democratização do acesso ao evento. “Realizamos 

um pedido antigo dos associados levando o Natal 
aos bairros. Além de atender toda essa demanda, 
abraçamos também a programação de parceiros e 
desenvolvemos um Natal de união e abrangência 
para todos”, conta Balbino.

Durante dois meses, a equipe de Marketing 
da ACIRP preparou toda a programação para que 
o Natal Luz acontecesse na mais perfeita sintonia 
com os sentimentos que envolvem o período.

“Foi um trabalho intenso, que começou três 
meses antes do início das atividades, e envolveu 
o Departamento de Marketing, Comunicação e 
Eventos, o Departamento de Relações Institucionais 
e contou com apoio da Prefeitura Municipal. O 
sucesso que tivemos este ano, com profissionalismo 
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e pontualidade, consolida o Natal Luz como evento 
oficial da cidade, agora completo, atingindo todas 
as regiões”, avalia Carlos Ferreira, gestor de 
Marketing, Comunicação e Eventos da ACIRP.

Abertura Natal Luz Ribeirão
A Parada de Natal da ACIRP na esplanada do 

Theatro Pedro II teve oito horas de duração e cerca 
de 50 pessoas trabalharam na produção. A abertura 
contou com palhaços, apresentação dos corais do 
Sincovarp e AEAARP, 50 personagens lúdicos, a 
música de fanfarra da Banda Marcial Municipal 
de Sertãozinho, distribuição de mais de três mil 
sacos de pipoca e a famosa chegada do Papai Noel, 
acompanhado de 40 escoteiros e um público de 
mais de seis mil pessoas. 

Pela Casa do Papai Noel, localizada no Centro 
Cultural Palace, passaram mais de 13 mil visitantes 
durante o todo o mês de dezembro, e foram 
distribuídas 50 mil balas pelo Papai Noel com a 
ajuda da Mamãe e do Vovô Noel. 

Natal Luz nos bairros
Com mais de 40 chegadas de Papai Noel, 

as paradas de Natal nos bairros enriqueceram 
os comércios locais, contribuindo para o 
entusiasmo dos consumidores.

Uma das atrações do Natal Luz Ribeirão, 
a casinha do Papai Noel montada no 
estacionamento da Distrital Oeste, foi um 
sucesso.“Nosso objetivo foi levar alegria e 
decoração típica de Natal a todas as regiões de 
Ribeirão. Atingimos, com o Natal Luz Ribeirão 
de 2019, 21 bairros, com 42 chegadas de Papai 
Noel, além da tradicional Parada na esplanada 
do Theatro, em um dia inteiro de brincadeiras e 
alegria”, contabiliza Dorival Balbino, presidente 
da ACIRP. 

Para ele, a tendência é o crescimento e 
maior abrangência do evento ano a ano, para 
que comerciantes e a população se sintam 
acolhidos e prestigiados neste período tão 
especial para o varejo.
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MEMÓRIA

Biblioteca Sinhá Junqueira 
ressurge como espaço cultural
Antiga biblioteca Altino Arantes foi reinaugurada no mês passado, 
após reformas de R$ 11 milhões

Um dos mais tradicionais espaços de leitura 
de Ribeirão passou por reformas, tornou-se mais 
acessível e aberto à diversidade e, de sobra, ainda 
criou um novo espaço cultural na cidade.

Criada em 1961, a Biblioteca Altino Arantes trocou 
de nome e agora é a Biblioteca Sinhá Junqueira, 
em homenagem à mulher que se tornou conhecida 

pelas várias ações de filantropia na cidade. (Saiba 
mais a seguir sobre esta personalidade).

Instalada em um casarão que serviu de residência 
ao casal Quito e Sinhá Junqueira, a Biblioteca 
passou por um período de restauro de fevereiro de 
2019 a janeiro de 2020 e foi reinaugurada no último 
dia 7 de fevereiro.

Espaço foi reaberto ao público 
no dia 7 de fevereiro
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As obras, com custo estimado em R$ 11 milhões 
foram totalmente custeadas pela Fundação 
Educandário Coronel Quito Junqueira, que 
administra o local desde 2014.

O resultado final surpreendeu a muita gente 
que passava pelo Centro de Ribeirão Preto: o bege 
nas paredes deu lugar a tijolos à vista em tom 
avermelhado, como no projeto inicial. 

“Apesar de a casa ser de 1934, ela teve de ser 
adaptada para receber a Biblioteca, instalada 
no local no início da década de 1960. E nos anos 
seguintes, sucessivas alterações foram sendo 
feitas”, explica o atual coordenador Ciro Monteiro.

Responsável pelas obras de restauro, a arquiteta 
paulistana Maria Luiza Dutra explica que um dos 
principais desafios foi a adequação do casarão 
da década de 1930 às exigências de segurança e 
conforto do século 21. 

“A obra em si não foi de um grau de dificuldade 
muito grande, mesmo porque a casa é relativamente 
pequena. No entanto, a adequação do prédio às 
novas instalações, às exigências do Corpo de 
Bombeiros, às normas de segurança em geral, e até 

da rede de água foi muito complicada”, descreve.
O projeto de reforma foi aprovado tanto pelo 

Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do 
Estado de São Paulo) e pelo Conppac (Conselho de 
Preservação do Patrimônio de Ribeirão Preto), além 
de ter sido avaliado pelo Ministério Público Estadual.

Com a reinauguração, o Centro de Ribeirão 
Preto recebeu mais do que uma biblioteca de cara 
nova: o casarão de 600 metros quadrados tornou-se 
acessível com a instalação de um elevador especial, 
piso tátil (para deficientes visuais) e uma máquina 
que permite a leitura de livros para surdos. 

Na parte posterior do prédio, foi criado um 
anexo de vidro e madeira, com cerca de 900 metros 
quadrados, que inclui anfiteatro e espaço, onde 
também poderão ser realizadas oficinas, além de 
uma cafeteria. “O que pretendemos aqui é fazer com 
que este espaço seja lúdico, inclusivo para todos, 
onde se desenvolvam atividades criativas para todas 
as idades”, diz Ciro Monteiro. O acervo disponível é 
de cerca de 11 mil títulos e o acesso aos serviços é 
gratuito.

“O NOVO FORMATO DA 
BIBLIOTECA, COM A 

INCLUSÃO DE UM ESPAÇO 
CULTURAL, OFICINAS DE 
ATIVIDADES E CAFETERIA 

PODE TORNAR MAIS 
PRESENTE O PROCESSO 
DE REVITALIZAÇÃO DO 
CENTRO DE RIBEIRÃO 

PRETO” (CIRO MONTEIRO, 
COORDENADOR DA 
BIBLIOTECA SINHÁ 

JUNQUEIRA)

Sala de leitura do casarão de 1934
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A Sinhá
Theolina Zemila de Andrade Junqueira, que 

ficou conhecida como Sinhá Junqueira, nasceu 
em 1874, em Franca. Era casada com o coronel e 
primo Martimiano Francisco da Junqueira.

Após a morte do marido, em 1938, dedicou 
a sua vida à filantropia. Sem filhos, converteu 
sua fortuna em uma instituição voltada para a 
área social, que levou o seu nome. O objetivo era 
dar assistência aos empregados nas empresas 
da família, além de auxiliar financeiramente 
entidades sociais e culturais da região.

Na década de 1940, adquiriu uma fazenda na 
zona Norte de Ribeirão Preto com a finalidade de 
realizar um dos desejos do marido: a construção 
de uma entidade assistencial para crianças 
pobres. Inaugurado em 1943, o local tornou-se o 
Educandário Quito Junqueira.  

Na área da saúde, a Fundação Maternidade 
Sinhá Junqueira é uma referência regional, com 
cerca de 500 médicos, 324 funcionários e 106 
leitos. 

Após a sua morte, em 1954, Sinhá Junqueira 
deixou cerca de Cr$ 6 milhões (de cruzeiros) 
para a construção de uma biblioteca em Ribeirão 
Preto. Para se ter uma ideia de quão valiosa 
era a quantia, basta comparar ao valor de seis 
aviões doados por ela, na década de 1940, para 
a campanha “Deem Asas para o Brasil”: as 
aeronaves, que seriam usadas em aeroclubes, 
estavam avaliadas em Cr$ 5 milhões (de 
cruzeiros).

Em 1955, foi então criada a Biblioteca Cultural 
de Ribeirão Preto de forma temporária na rua 
São Sebastião e, a partir de 1961, de forma 
definitiva no casarão da rua Duque de Caxias.

MEMÓRIA

Nome: Biblioteca Sinhá Junqueira
Endereço: Rua Duque de Caxias, 547 – Centro
Telefone: (16) 3625-0743
Horário de funcionamento: Terça a sexta, das 9h às 19h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h.

Computadores auxiliam 
usuários a localizarem 
livros no acervo

Serviços
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De cuca fresca 
e barriga
cheia

Depois de 25 anos formado em engenharia civil e à 
frente da Sigmatec, empresa de controle tecnológico 
sediada em Cravinhos, Rogério Perez descobriu na 
cozinha um hobby para aliviar a pressão e o estresse 
causados por sua rotina de trabalho.

O gosto pela culinária acabou falando tão alto 
que, há cinco anos, ele ingressou em um curso de 
gastronomia e acabou transformando o lazer em 
uma segunda fonte de renda.

“Quando fui fazer um curso de padeiro master, 
vi que seria mais uma opção profissional e que 
daria para levar junto com a outra empresa, já 
consolidada”, relembra.

Atualmente, ele concilia as duas atividades e divide 
seu dia entre a empresa de tecnologia e seu novo 
negócio de confeitaria e panificação, o Panetório, cujo 
foco principal são os pães de fermentação natural, 
como o italiano, feito à base de água e farinha e com 
fermentação de 72 horas.

Empresários encontram na cozinha 
uma receita para relaxar

BEM-ESTAR

“ATUALMENTE ESTOU FAZENDO 
PÓS-GRADUAÇÃO EM CONFEITARIA E 
PANIFICAÇÃO E ACREDITO QUE, NUM 
FUTURO NÃO TÃO DISTANTE, DEVO 
FAZER DESSE HOBBY MEU PRINCIPAL 
NEGÓCIO.

Rogério divide seu dia 
entre a empresa de 
tecnologia e o Panetório



ACIRPEMAÇÃO 41

Dos fornos e do fogão do Panetório também saem 
diariamente geleias, bolachas, doces e bolos finos e 
personalizados para aniversários. 

“Atualmente, estou fazendo pós-graduação em 
confeitaria e panificação e acredito que num futuro 
não tão distante devo fazer desse hobby meu principal 
negócio. Esse segmento de fermentação natural é 
novo, mas está conquistando o público aos poucos 
e ganhando seu espaço” comenta o empreendedor.

A culinária é uma arte que evoluiu ao longo da 
história dos povos e acabou por tornar-se parte da 
cultura de cada região, incluindo não só ingredientes, 
como também modos de preparo e técnicas para 
servir os pratos. 

Diante de uma diversidade de culturas 
gastronômicas pelo mundo, para quem gosta de 
comer bem, é impossível não se deixar influenciar 
pelos prazeres e sabores que uma boa cozinha 
proporciona. E para quem trabalha com viagens, 

como o empresário de turismo Thiago Zacharias, 
fazer da culinária um hobby foi “mamão com açúcar”. 

“Por trabalhar com turismo, viajo bastante e, 
consequentemente, experimento bastante comida 
diferente. Daí vem a minha vontade de tentar replicar 
em casa o que vejo lá fora. Já trabalho com turismo 
há 17 anos, o mesmo tempo em que a gastronomia 
está presente em minha vida”, explica.

Em casa, ele compartilha seus dotes e seus 
conhecimentos com a família e amigos; é uma forma 
de inserir uma “válvula de escape” em meio ao 
trabalho, diz. 

Sua especialidade são carnes na churrasqueira, 
em especial a fraldinha. “Trabalhar com turismo 
me possibilita muito conhecimento cultural e 
gastronômico. Sem o turismo, acredito que meu 
gosto pela gastronomia seria menor. Ela é importante 
em minha vida, pois consigo reunir as pessoas que 
amo”, completa o empresário.

Por trabalhar 
com turismo e 
conhecer muitas 
culturas, Thiago 
se apaixonou pela 
culinária
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Cobrança Bancária do Sicoob Cooperac
Soluções para seu negócio, com tarifas 
que merecem um happy hour.

Parece que foi pensada para o seu negócio. 
E foi mesmo.

•
 

Registro de boletos on-line.

•
 

2ª via de boletos atualizados.

•
 

Ferramenta de gestão on-line e gratuita. 

•
 

Antecipação de recebíveis mediante análise de crédito.

Vá até uma das nossas agências e saiba mais.

Ribeirão Preto - SP

Taquaritinga - SP

Rua São Sebastião, 675
Avenida Dom Pedro I, 642
Avenida 9 de Julho, 791
Avenida Saudade, 838

Rua Prudente de Moraes, 661
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Público reunido para a abertura da programação 
do Natal Luz 2019 no Centro de Ribeirão Preto
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Trenó do Papai Noel em uma das 42 ações
da campanha pelas distritais da ACIRP

Pórtico de entrada na entrada da avenida Dom Pedro,
fez parte da decoração de Natal
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Participantes durante um dos cursos oferecidos pela ACIRP 
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1.200
pessoas participaram durante os 

três dias de evento



ACIRPEMAÇÃO52

Integrantes do Polo Cervejeiro em reunião no início de 2019
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11

10
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Reunião realizada em fevereiro deste ano em que 
vereadores receberam estudo do Instituto Ribeirão 

2030 sobre a evolução do déficit do IPM
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CURSO – COMUNICAÇÃO E ORATÓRIA PARA NEGÓCIOS

DATA: 16 A 19 DE MARÇO   

HORA: 18H15 ÀS 22H

LOCAL: DISTRITAL SUL - MEZANINO

ENDEREÇO: AV. BRAZ OLAIA ACOSTA, 727  – JD. CALIFÓRNIA – 

RIBEIRÃO PRETO

VALOR PARA ASSOCIADOS: R$ 340,00

VALOR PARA NÃO ASSOCIADOS: R$ 510,00

CURSO – MÉTODOS PRÁTICOS DE GERENCIAMENTO DE 

ESTOQUES

DATA: 24 A 25 DE MARÇO   

HORA: 18H15 ÀS 22H

LOCAL: DISTRITAL SUDOESTE  - SALA DE TREINAMENTO 1 

ENDEREÇO: AV. CARAMURU, 368 – JD SUMARÉ – RIBEIRÃO 

PRETO

VALOR PARA ASSOCIADOS: R$ 200,00

VALOR PARA NÃO ASSOCIADOS: R$ 300,00

CURSO PARA VENDEDORES EXTERNOS E REPRESENTANTES 

COMERCIAIS

DATA: 17 A 19 DE MARÇO

HORA: 18H15 ÀS 22H

LOCAL: DISTRITAL OESTE

ENDEREÇO: AV. DOM PEDRO I, 642 - IPIRANGA - RIBEIRÃO 

PRETO / SP

VALOR PARA ASSOCIADOS: R$ 250,00

VALOR PARA NÃO ASSOCIADOS: R$ 375,00

CURSO - ESTRATÉGIAS DE MARKETING DIGITAL PARA O 

MERCADO IMOBILIÁRIO

DATA: 17 A 19 DE MARÇO

HORA: 18H15 ÀS 22H

LOCAL: SEDE ACIRP  - AUDITÓRIO TÉRREO

ENDEREÇO: RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 489 - CENTRO - 

RIBEIRÃO PRETO / SP

VALOR PARA ASSOCIADOS: R$ 290,00

VALOR PARA NÃO ASSOCIADOS: R$ 435,00

CURSO - COMO EVITAR RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS

DATA: 17 A 18 DE MARÇO

HORA: 18H15 ÀS 22H

LOCAL: SEDE ACIRP  - AUDITÓRIO WALTER BARILLARI

ENDEREÇO: RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 489 - CENTRO - 

RIBEIRÃO PRETO / SP

VALOR PARA ASSOCIADOS: R$ 190,00

VALOR PARA NÃO ASSOCIADOS: R$ 285,00

CURSO PRÁTICO DE ICMS E SEUS IMPACTOS NO CUSTO DOS 

PRODUTOS

DATA: 23 A 26 DE MARÇO

HORA: 18H15 ÀS 22H

LOCAL: SEDE ACIRP - AUDITÓRIO GERALDO M. SILVA

ENDEREÇO: RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 489 - CENTRO - 

RIBEIRÃO PRETO / SP

VALOR PARA ASSOCIADOS: R$ 380,00

VALOR PARA NÃO ASSOCIADOS: R$ 570,00

CURSO - MÉTODOS PRÁTICOS DE GERENCIAMENTO DE ESTOQUES

DATA: 24 E 25 DE MARÇO

HORA: 18H15 ÀS 22H

LOCAL: DISTRITAL SUDOESTE - SALA DE TREINAMENTO 1

ENDEREÇO: AV. CARAMURU, 368 - JD. SUMARÉ - RIBEIRÃO PRETO / SP

VALOR PARA ASSOCIADOS: R$ 200,00

VALOR PARA NÃO ASSOCIADOS: R$ 300,00

CURSO - IMPOSTO DE RENDA 2020: OS RISCOS NO CRUZAMENTO 

DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS

DATA: 24 A 26 DE MARÇO

HORA: 18H15 ÀS 22H

LOCAL: SEDE ACIRP - AUDITÓRIO GERALDO M. SILVA

ENDEREÇO: RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 489 - CENTRO - 

RIBEIRÃO PRETO / SP

VALOR PARA ASSOCIADOS: R$ 290,00

VALOR PARA NÃO ASSOCIADOS: R$ 435,00

CURSO – FORMAÇÃO DE PREÇOS NO VAREJO

DATA: 13 A 16 DE ABRIL   

HORA: 18H15 ÀS 22H

LOCAL: DISTRITAL SUL - MEZANINO

ENDEREÇO: AV. BRAZ OLAIA ACOSTA, 727 – JD. CALIFÓRNIA – 

RIBEIRÃO PRETO

VALOR PARA ASSOCIADOS: R$ 340,00

VALOR PARA NÃO ASSOCIADOS: R$ 510,00

CURSO - 5S HOUSEKEEPING - REDUZA CUSTOS E MELHORE 

RESULTADOS

DATA: 19 E 20 DE MAIO

HORA: 18H15 ÀS 22H

LOCAL: DISTRITAL NORTE - SALA COM. ANTÔNIO LOPES BALAU

ENDEREÇO: AV. SAUDADE, 834 - CAMPOS ELÍSEOS - RIBEIRÃO 

PRETO / SP

VALOR PARA ASSOCIADOS: R$ 200,00

VALOR PARA NÃO ASSOCIADOS: R$ 300,00

DÚVIDAS E INFORMAÇÕES SOBRE OS CURSOS NO SITE: WWW.ACIRP.COM.BR

CONFIRA OS PRÓXIMOS CURSOS
PROGRAMADOS NA ACIRP

AGENDA
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SOCIAL

Representantes das empresas ganhadoras do V Prêmio Exporta Ribeirão e Região 2019

Equipe de produção do Natal Luz 2019
O gestor de Marketing, Comunicação e Eventos da ACIRP, Carlos 
Ferreira, ao lado do jornalista Daniel Navarro

Rodrigo Ricardo, Ivan Costa, Thayná Rais, Dorival Balbino, Cristiane Fais e Everton José Buzzo participaram
do Seminário Oportunidade de Exportação na ACIRP
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O presidente da ACIRP, Dorival Balbino, ao lado da Coordenadora
do Núcleo de Responsabilidade Social da entidade, Silvia Balbino,
na abertura do Natal Luz 2019

Equipe dos escoteiros Baobá, que acompanhou o Papai Noel

Os empresários Marcos Matos e Álvaro Polastrini prestigiaram as 
atrações do Natal Luz 2019

Sandra Brandani, vice-presidente da ACIRP,
na abertura do Natal Luz 2019

César Augusto Campez Neto, diretor 
presidente do SICOOB COOPERAC esteve 
presente na abertura do Natal Luz 2019

A coordenadora do Departamento Jurídico 
da ACIRP, Larissa Eiras
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NOVOS
ASSOCIADOS

A ACIRP APRESENTA AS EMPRESAS QUE SE 
ASSOCIARAM RECENTEMENTE À ENTIDADE:

REPEÇAS SERVIÇO DE APOIO 
ADMINISTRATIVO        
Serviços combinados de escritório e apoio 
administrativo
      
SKINÃO LANCHES                            
Lanchonetes, casas de chá, de sucos e 
similares
                
PROJEDAM UBERHAUS                         
Comércio varejista de móveis
                                  
LEVIN AO VENTO                            
Fabricação de produtos de panificação 
industrial
              
HUMBERTO MARTURANO JUNIOR                 
Fabricação de letras, letreiros e placas de 
qualquer material
  
RENAN BARBEARIA                          
Cabeleireiro
                                                  
BUSINESS SCHOOL                          
Treinamento em desenvolvimento 
profissional e gerencial
      
ALESSANDRA MURARI GRIGOLETTO              
Corretagem na compra e venda e avaliação 
de imóveis
           
CHICE                                     
Comércio varejista de artigos do vestuário 
e acessórios
       
DIPESO AUTOMOTIVA                        
Comércio a varejo de peças e acessórios 
novos para veículos 
  

SÓ MOTOS SOS                              
Manutenção e reparação de motocicletas e 
motonetas

JOÃO RAIMUNDO DE BESSA                    
Cultivo de eucalipto            
          
MARIA AUXILIADORA BELLON SILVA            
Confecções de peças de vestuário, exceto 
roupas íntimas 
       
EMPÓRIO XAVIER                            
Comércio varejista de bebidas 
                                
AR ANDRÉ ROCHA C. INTERNET                
Serviços combinados de escritório e apoio 
administrativo 
     
VANESSA S. DE SOUZA AVANCI                
Comercio varejista de artigos de ótica 
                      
ATELIER DOS ÓCULOS                        
Comércio varejista de artigos de ótica
                       
EDUARDO CÉSAR DE OLIVEIRA 
TRANSPORTES     
Transporte rodoviário de carga 
                               
SKINA SORVETERIA                          
Comércio varejista de produtos 
alimentícios em geral
          
MILANI PRODUÇÕES ARTÍSTICAS              
Artes cênicas, espetáculos e atividades 
complementares 

NATIVAS BUFFET & RESTAURANTE              
Serviços de alimentação para eventos e 
recepções-bufê 

WASH EXPERT                               
Lavanderias                                 

JC LONAS E BRINQUEDOS                     
Aluguel de equip. recreativos e esportivos

AUTO MECÂNICA JONAS                       
Serviços de manutenção e reparação 
mecânica de veículos automotivos

 SR. QUEIJO                                 
Comércio varejista de laticínios e frios     
                 
PEDRO FERRAZ CORRETOR                     
Fotocópias         
                                           
MESA CONSTRUTORA                          
Serviços de engenharia  
                                      
SAMARTINO E VICENTE ODONTOLOGIA           
Atividade odontológica com rec. p/ 
realização de procedimentos cirúrgicos   

MONTANARI DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS      
Comércio varejista de outros produtos 
 
CARLOS HENRIQUE GRECCO FERREIRA           
Preparação de documentos e serviços de 
apoio administrativo

SINCOMÉRCIO CATANDUVA                     
Atividades de organizações sindicais 
                         
UMA IDEIA DE CIDADE                       
Edição de jornais diários  
                                   
CREDIPS ASSESSORIA                        
Outras ativ. auxiliares dos serviços financeiros 
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SEJAM TODOS 
BEM-VINDOS!

SEJA 
VOCÊ UM 
ASSOCIADO 
ACIRP
16 3512-8000
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ÓTICA DINIZ - RBS                          
Comércio varejista de artigos de ótica

FA TRANSPORTES                            
Serviço de entrega rápida

ÓTICA DINIZ LJ01                          
Comércio varejista de artigos de ótica
                       
QUIMIDET PRODUTOS DE LIMPEZA              
Comércio varejista de produtos 
saneamentos domissanitários

JOINT COMPANY                             
Atividade de consultoria em gestão 
empresarial
                
EMPÓRIO DIOGO                             
Padaria e confeitaria p/revenda 
                             
EDSON DE SOUZA MENDES                     
Treinamento em desenvolvimento 
profissional e gerencial
      
PONTOBR INFORMÁTICA                       
Comércio varejista especializado de 
equipamentos e suprimentos
de informática
           
PEC VET                                   
Comércio varejista de medicamentos 
veterinários 
              
PEC VET                                   
Outros representantes comerciais
e agentes do comércio
               
ESCRITÓRIO REGENTE                        
Atividades de contabilidade  
                                 
SR REAL                                   
Comércio varejista de mercadoria em 
geral de produtos alimentícios 
  
MAIRA DALE PUGLIANI                       
Preparação de documentos e serviços
de apoio administrativo 

OLIVEIRA & RAMOS ADVOGADOS 
ASSOCIADOS     
Serviços advocatícios     
                                    
CREFTAE                                   
Outras atividades de tratamento de 
beleza
                     
GRUPO KZA                                 
Corretagem no aluguel de imóveis 
                             
AQUECECONTROL BRASIL                      
Comércio varejista de material elétrico 
                      
CASA DO ÓLEO                              
Comércio varejista de lubrificantes
                           
JB FIRE                                   
Comércio varejista de outros produtos

AUTPRO                                    
Serviços de engenharia
                                     

IVANILDO MARTINS NOGUEIRA                 
Atividades imobiliárias     
                                  
3MAJ SOLAR                                
Comércio varejista de material elétrico    
                   
TAMUKAY                                   
Serviços de organização de feiras, 
congressos, exposições e festas 
CSM CONSULTORIA                           
Promoção de vendas    
                                        
LORENZONI A GRIF DO VIDRO                 
Comércio varejista de vidros 
                                 
LBS CONSTRUTORA                           
Construção de edifícios    
                                   
CAXOTE COLETIVO PRODUÇÕES                 
Atividades de produção cinematográfica, 
de vídeos e de programas  

SINDICATO DOS EMPREGADOS DO 
COMÉRCIO DE CATANDUVA             
Atividades de organizações sindicais 
                         
EMPÓRIO RECANTO DAS ÁRVORES               
Lanchonetes, casas de chá, de sucos e 
similares 
               
DN LAB                                    
Promoção de vendas
                                            
ANDRÉ LUCAS DA SILVEIRA                   
Atividades de sonorização e de 
iluminação 
                     
BOTECO DA 7                               
Bares e outros estabelecimentos 
especializados em servir bebidas 
 
PIT STOP                                  
Serviços ambulantes de alimentação 
                           
CÊNICA                                   
Fabricação de artigos de serralheria, 
exceto esquadrias
       
ELÉTRICA LUZ                              
Comércio varejista material de 
construção em geral
            
ADRIELLE CRISTIANE DA SILVA 
MARQUES       
Cabeleireiros             
                                     
TORRES E TORRES ENXOVAIS                  
Comércio varejista de artigos de cama, 
mesa e banho 
          
GRACE FRANCINA DE JESUS                   
Confecções de peças de vestuário, exceto 
roupas íntimas 
       
INJETA ALUMÍNIO                           
Comércio a varejo de peças e acessórios 
novos para veículos
   
KOI PESCADOS                             
Preservação de peixes, crustáceos e 
moluscos

FORLUX                                    
Comércio atacadista de cosméticos e 
produtos de perfumaria
    
PRIMUS MECÂNICA G. E DIREÇÃO 
HIDRÁULICA       
Serviços de manutenção e reparação 
mecânica de veículos automotivos 
 
MEXICANO FRIOS                            
Serviços ambulantes de alimentação             
LASTRO DTVM                               
Distribuidoras de títulos e valores 
mobiliários 
              
CLÍNICA TIBIRIÇÁ                          
Atividade médica ambulatorial e 
consultas 
                    
LOF BRITO PARTICIPAÇÕES                   
Holdings de instituições não-financeiras  
                    
PRINCIPAL TELECOM                         
Comércio varejista especializado de 
equipamentos de telefonia 

STAR PRINT EVENTOS                        
Impressão de material para outros usos 
                       
ESCOLA SEB                                
Ensino Médio                                                  
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Tivemos um grande desafio no início desta gestão, 
de transformar a cidade de Ribeirão Preto em um 
polo empreendedor para MEIs (Microempreendedor 
Individual), com um serviço de suporte aos novos 
empresários, no intuito de facilitar a resolução 
de problemas de demandas burocráticas do 
empreendedorismo. 

Pensando numa nova política empreendedora 
na cidade, decidimos fomentar o crescimento dos 
microempreendedores individuais e fortalecer os 
que já existiam. Desenvolvemos um super suporte 
de orientação, acolhimento e entrada àqueles que 
já empreendiam e queriam se formalizar, com isso, 
conseguindo muitos benefícios aos empreendedores, 
por outro lado exaltamos a cidade como entusiasta 
ao empreendedorismo legalizado.

Com apoio de todos os entes ligados ao 
empreendedor na cidade, formamos um grupo 
multidisciplinar com a Prefeitura Municipal de 
Ribeirão Preto, ACIRP — Associação Comercial de 
Ribeirão Preto, Sebrae — Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas, Casa do Contabilista, 
Corpo de Bombeiros e Receita Federal, para resolver 
demandas dos MEIs de forma rápida e resoluta.

Em dois anos, mudamos o cenário e 

conseguimos números recordes. Em 2018, foram 
16.698 atendimentos, de março a dezembro, e em 
2019, realizamos 28.654 atendimentos no novo posto 
de atendimento do MEI da Prefeitura Municipal 
de Ribeirão Preto no Poupatempo, sendo 12.239 
empreendedores formalizados em 2019, um recorde 
histórico.

Muito mais que números, são pessoas buscando 
sonhos e ideais! Os novos MEIs têm hoje, no 
município, suporte para capacitação e orientação, 
o que favorece o crescimento do seu negócio e da 
economia local. 

Deve-se ressaltar, também, a importância da 
qualidade dos serviços do Poupatempo, o que 
reafirma a confiança da população em nossos 
atendimentos ao MEI. A administração municipal tem 
o compromisso em fomentar o empreendedorismo 
como agente transformador de vidas.

Em análise às metas estabelecidas, nos demos 
conta de que todo o planejamento foi cumprido. 
Com isso, projetamos novas metas para um cenário 
futuro de mais crescimento, trabalhando sempre 
sincronizados às tecnologias dos serviços federais e 
estaduais, para proporcionar o melhor atendimento 
ao cidadão!

ADRIANA CARVALHO

RIBEIRÃO COMO
POLO EMPREENDEDOR

Pós-graduada em Direito, é coordenadora do Posto Avançado 
de Atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI) da 

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

ARTIGO 

Locais Disponíveis:
Rua Visconde de Inhaúma

Avenidade Saudade

Avenida Dom Pedro I

Avenida Caramuru 

FAÇA SEU EVENTO
NA ACIRP!
Auditórios equipados e bem 

localizados para que seu evento 

seja um sucesso. Conte com a 

infra estrutura da ACIRP e as 

melhores localizações na cidade 

de Ribeirão Preto.

Consulte e confira os espaços 
disponíveis para locação!

(16) 3512-8148

comercial@acirp.com.br

www.acirp.com.br

(16) 99710-5761
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Chama-se PIB – produto interno bruto – porque 
deixa de fora os custos do desgaste. Daí, o adjetivo 
bruto. Para calcular estes custos, as estatísticas 
precisam mensurar o tempo de vida dos ativos 
enquanto fazem suposições sobre como eles se 
deterioram. Essa é a opinião de uma corrente 
de pensamento econômico. Outra, parcialmente 
divergente, entende que produto interno bruto é a 
soma da produção mais os tributos recolhidos à 
fazenda das três unidades de direito público interno. 
Assim, o produto interno líquido é o produto interno 
bruto menos a carga tributária.

Falamos de PIB a preços correntes. Mas, quando 
queremos chegar ao PIB per capita – no caso de 
Ribeirão Preto, porque este é o foco do tema – 
temos que entender que este PIB é o quociente da 
divisão do PIB a preços correntes pela população. 
Ribeirão Preto continua sendo o município da região 
metropolitana – composta por trinta e quatro cidades 
– que tem o maior PIB a preços correntes. No que 
toca, no entanto, ao PIB per capita, concluímos – 
depois de fazermos o paralelo entre os exercícios de 
2001 e 2017 – que Ribeirão Preto em 2001 era o 24° 
município e em 2017 ficou em 4° lugar. 

Qual o segredo do maior desenvolvimento – 
relativo e absoluto – da economia de Ribeirão Preto? 
Respondemos: em primeiro lugar é que a cidade, 

deixando de crescer, passou a se desenvolver 
economicamente. Crescimento é mais do mesmo 
enquanto desenvolvimento é mais e melhor. Daí a 
produtividade. Em segundo lugar, no inconsciente 
coletivo de Ribeirão Preto, verificou-se que as 
tecnologias portadoras do futuro – nanotecnologia, 
robótica sobretudo pesquisas agropecuárias, 
dentre outras – estão cada vez mais presentes na 
economia de Ribeirão Preto, ainda que nem sempre 
sejam notadas. É preciso que se saiba também que 
à medida em que as economias se desenvolvem, a 
participação da indústria cai enquanto a de setor de 
serviços aumenta. É do conhecimento matemático 
que produziremos o PIB do futuro, seja de uma 
cidade, de uma região e de um país. 

No passado, o banqueiro Gastão Vidigal dizia 
que “mercadoria pode ser produto ou serviço. A 
diferença entre ambos é que produto é tudo aquilo 
que pode, como pregos, ser embrulhado”. Hoje, não. 
Serviço que incorpora tecnologias portadoras do 
futuro trazem o porvir para o presente. E mais: a era 
digital é, em essência, a era da matemática. Os dois 
braços de avanços tecnológicos são biotecnologia e 
inteligência artificial. Ambas têm a matemática por 
pedestal. E a matemática do DNA é a que existe atrás 
dos softwares capazes de aprender. 

ANTÔNIO VICENTE GOLFETO

PIB DE RIBEIRÃO PRETO: EVOLUÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO

Diretor técnico da Associação Comercial e Industrial de 
Ribeirão Preto

ARTIGO 
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ACIRP e
São Francisco:
a parceria que cuida
bem da saúde.

para associados ACIRP

CONDIÇÕES EXCLUSIVAS

ÁREA DE ATUAÇÃO
ODONTO+SAÚDE

comercial@acirp.com.br
www.saofrancisco.com.br

(16) 3512.8148

gruposaofrancisco

ALÔ, PEDIATRA

Equipe especializada para orientações sobre
sintomas do bebê, alimentação, bem-estar
e para esclarecimento sobre medicações.

OST – ORIENTAÇÃO SOBRE
SAÚDE POR TELEFONE  

Equipe especializada para orientações
sobre saúde, 24 horas por dia. 

CLUBE DE VANTAGENS

Descontos e benefícios exclusivos
em diversas empresas parceiras,
apresentando apenas a carteirinha do plano.

SEM CUSTO ADICIONAL
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