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Parceiros:

ACE ELEGE A MISS COMERCIÁRIA RANCHARIA 2019

O evento que elegeu a nova Miss Comerciária, ocorreu no dia 19 de outubro no Centro Cultural
Professor Laércio Boim, participaram do concurso 16 candidatas que representavam diversos
segmentos do comércio local. Cerca de 200 pessoas estiveram presentes no local para prestigiar o
concurso.

A grande vencedora foi Maria Luísa Alves, 18 anos, que representou a empresa Styllus Ele Ela.
Em 2º lugar, Larissa Emily, representante da empresa Paty Modas, foi eleita Princesa Comerciária. Quem
ficou com o título de Garota Simpatia ficando em 3º lugar foi Vitória Silva, representante da Oficina
Mecânica BJR. E em 4º lugar, Júlia Matos da empresa Santana Calçados, foi a mais popular nas redes
sociais e ficou com o título de Garota Internet 2019. Maria Luísa foi coroada por Isabela Regina Miss

Comerciária2018 que representouaACE durante o ano. Página 3
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nossos associados, patrocinadores do eve3nto,

ACE ELEGE A MISS COMERCIÁRIA RANCHARIA 2019

O evento que elegeu a nova Miss Comerciária,
ocorreu no dia 19 de outubro no Centro Cultural
Professor Laércio Boim, participaram do concurso 16
candidatas que representavam diversos segmentos
do comércio local. Cerca de 200 pessoas estiveram
presentes no local para prestigiar o concurso.

A grande vencedora foi Maria Luísa Alves, 18
anos, que representou a empresa Styllus Ele Ela. Em
2º lugar, Larissa Emily, representante da empresa
Paty Modas, foi eleita Princesa Comerciária. Quem
ficou com o título de Garota Simpatia ficando em 3º
lugar foi Vitória Silva, representante da Oficina
Mecânica BJR. E em 4º lugar, Júlia Matos da
empresa Santana Calçados, foi a mais popular nas
redes sociais e ficou com o título de Garota Internet
2019. Maria Luísa foi coroada por Isabela Regina
Miss Comerciária 2018 que representou a ACE
durante o ano.

A diretoria e equipe da ACE procuram a cada
ano trazer novidades e aprimorar o evento, na edição
deste ano, além dos desfiles e apresentação das
candidatas, ainda houve apresentação de dança do
ventre com o grupoArabesque.

Os responsáveis por eleger a Nova Miss foram

os jurados, Atila Medeiros Mister Presidente

Prudente CNB 2019 e TOP 5 no Mister São Paulo.

Kelly Baratela da cidade de tarumã, produtora de

beleza, maquiadora, organizadora da escolha da

Rainha de Tarumã há 12 anos. Thalia Caroline Miss

Brasil top internacional, Miss presidente prudente

CNB 2018, Miss São Paulo Top Universo. Maria

Eduarda Oliveira, Modelo e Rainha do Rodeio de

Tarumã 2019. Adeildo Dos Santos, Gerente de

negócios do Sicoob Paulista.

A nova Miss recebeu o prêmio de R$

800,00 em dinheiro, um ano de treino grátis na

Box academia, 1 ensaio fotográfico com 20 fotos

digitais pelo Studio Brito, 1 kit Mary Kay

patrocinado pela consultora de beleza Flávia

Pereira, 1 extensão de cílios Regina Teles e 1

peça da Glovi acessórios de luxo. Todas as

candidatas também foram presenteadas com um

lindo brinde de O Boticário.

Ainda na ocasião, o Presidente da 

associação comercial de Rancharia, Carlos 

Alberto Barbeiro Fernandes, fez o uso da palavra 

e homenageou o Sr. João Fracasso, presidente 

da comissão de turismo formada pela ACE, que 

contribuiu e muito com o concurso, que teve o 

tema deste ano sendo Belezas de Rancharia. 

Quem também estava presente e fez seu 

discurso, foi o secretário de planejamento Luiz 

Antônio Biage, que também homenageou nossa 

cidade, parabenizoua diretoria e equipe daACE. 

Para Laís Perpétuo Parrilha, gerente executiva 

da ACE o concurso foi um sucesso “A cada ano 

temos buscado melhorar cada vez mais. Estou 

muito feliz com a realização do evento e tudo saiu 

como planejado. Fazemos tudo com muito amor 

e dedicação, por isso o resultado não poderia ser 

nada menos do que um concurso de beleza de 

alto nível e que vem se destacando na região por 

sua organização. Agradeço a toda equipe ACE 

pelo trabalho desenvolvido e principalmente aos

pois sem eles nadadisso seriapossível”



DIA DAS CRIANÇAS É COMEMORADO COM TARDE FELIZ

No dia 11 de outubro a
ACE Rancharia realizou uma
" T a r d e F e l i z " e m
comemoração ao dia das
crianças. O evento aconteceu
das 16h00 às 20h00 na praça
d a m a t r i z , o n d e f o r a m
d i s p o n i b i l i z a d o s
g r a t u i t a m e n t e p a r a a s
crianças brinquedos. As
crianças puderam se divertir
com brinquedos como tobogã,
cama elástica, piscina de
bolinhas e ainda ganharam
algodão doce. Neste dia o
comérc io funcionou em
horário especial, até as 20h00
para que a população tivesse
mais tempo para realizar suas
compras para o feriado.

LOJA CONFIANÇA INAUGURA NOVOS SETORES

A Loja confiança realizou no dia 25 de outubro a inauguração de dois novos setores em seu 
comércio, que são os setores Masculino e o setor Infantil para melhor atender seus clientes.
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APLICATIVO ACE É APRESENTADO PARA OS ASSOCIADOS

A Associação Comercial e

Empresarial de Rancharia chegou

com uma grande novidade para

seus associados. É um incrível

aplicativo que promete revolucionar

e fac i l i ta r a v ida de nossos

associados, o aplicativo foi lançado

dia 05 de outubro na sede da ACE.

Os associados foram recepcionados

com um delicioso café da manhã, o

evento contou com a presença de

alguns associados e de algumas

candidatas do concurso Miss

Comerciária2019.

PARCERIA ENTRE ACE E SEBRAE, TEM APOIO DO SICOOB PAULISTA

AACE Rancharia foi sede de um encontro que teve como objetivo firmar parcerias para capacitar
os associados e cooperados de nossa cidade. Entre as propostas apresentadas pelo Analista de
Negócios do Sebrae, Rodolfo Antônio Fachiano, estão treinamentos de vendas, lives, webnars e o
Programa “Surpreenda Varejo” desenvolvido pelo Sebrae e atende as necessidades e prioridades dos
empresários de Rancharia.

De acordo com a Gerente Administrativa da ACE, Laís Martins, para Rancharia foi definido como
trilha para o próximo ano “Datas Comemorativas”, em sua opinião esse tema atenderá as necessidades
dos empresários locais. O encontro contou ainda com a presença de Maurício Oliveira, Consultor
Comercial da ACE, Gisele Smith, Agente do Sebrae de Rancharia e Gesner Dias Júnior, Relações
Públicas, pelo Sicoob Paulista.
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COMÉRCIO DE RANCHARIA PARTICIPA DA SEMANA DO BRASIL

A Semana do Brasil foi muito bem recebida em nosso município, foram mais de 40 empresas

participantes da promoção na qual várias empresas enfeitaram suas fachadas na cor do Brasil. A

promoção ocorreu do dia 06 ao dia 15 de setembro, foi uma semana inteira de descontos, em todos os

segmentos.

A Associação Comercial esteve fazendo a divulgação da Semana do Brasil por mídia online,

propaganda volante e rádio.
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ACE LANÇA CAMPANHA NATAL PREMIADO 2019
A Campanha Natal Premiado de 2019 já está em vigor, os clientes que

comprarem nas lojas que aderiram a Campanha, podem pedir o
cupom, preencher e concorrer aos prêmios da campanha. Neste ano
serão 15 mil reais em vales compras. Compre no comércio de nossa
cidade e concorra a promoção Natal Premiado.

7



NOVOS ASSOCIADOS
Vamos apresentar os novos associados que acreditam no trabalho que a ACE desenvolve em

nossa cidade. Os novos associados são: Super Calhas, Solar Rancharia, Aprenda Mais profissões,

DoceAmarelo.

A Ace gostaria de dar as boas-vindas para as empresas e desejar muito sucesso e prosperidade

aos novos associados.
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Plano exclusivo Unimed
para associado s da Associação

Comercial e Empresarial de Rancharia

CONTRATE JÁ!

Vantagens: b

rangên

A cia nacional nos atendimentos de 

urgência/emergência em todo o sistema Unimed

+ de 500 médicos cooperados

81laboratórios e clíni cas de imagem 

23 hospitais

Inclusão de dependentes com comprovada vinculação com o 

titu lar: fil hos (as) ,netos (as) ,genros,noras,enteados (as)    

Assistência funeral

Seguro de vida (titu lar) 

Transporte aeromédico

Hospital Infantil Unimed

Acomodação: enfermaria / apartamento

SOS / Medline (opcional)

Obs.: se você ainda não tem o plano de saúde com a Unimed Presidente Prudente, 

será exigido o exame admissional.

Dúvidas?
Entrar em contato com a Associação 

Comercial e Empresarial de Rancharia

Telefone: (18) 3265-1413

Endereço: Avenida Dom Pedro II, 484 - Centro 

Rancharia - SP
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Plano exclusivo Unimed para associados 

da Associação Comercial e

Empresarial de Rancharia

30% de coparticipação para consultas.

30% de coparticipação para exames com teto máximo R$ 

85,29. Valores validos até 30/06/2020.

Valores

Acomodação

Enfermaria

R$ 111,95

R$ 164,18

R$ 198,15

R$ 211,54

R$ 217,63

R$ 242,62

R$ 272,77

R$ 298,52

R$ 394,80
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Valores

Acomodação

Apartamento

R$ 160,12

R$ 256,86

R$ 301,66

R$ 313,64

R$ 333,08

R$ 363,84

R$ 413,43

R$ 483,91

R$ 655,87

Faixa

etária

R$ 925,41R$ 648,47
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